
  



  



 

“ทําบุญแกกรรม” 
ทําไมทําดีมากมาย แตชีวิตยังมีแตปญหา?? 

เรียนรูเพ่ือชีวิตที่เจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม.. "ในชาตินี้" 

:แกกรรมไดจริงหรือ??                                                                  
:หลักสําคัญในการแกกรรม                                                   
:เสริมดวงแกกรรมใหตนเอง                                                                     
:กรรมกับความรัก                                                                                 
:กรรมดานวาจา                                                                                  
:กรรมเรื่องสับสนทางเพศ                                                                       
:กรรมกับยาเสพติดและวธิีเลิก                                                         
:วิธีโปรแกรมจิตเพ่ือเลิกบหุรี่                                                                    
:บทสรุปวิธทีําบุญแกกรรม 

                                         

“แกกรรม” เปนคําเพ่ือใหเขาใจงาย แตความจริงเปนอยางไร                        
อานกอนคอยเช่ือหรือปฏิเสธ  อาจไมใชอยางที่คุณคิด!!      

 

เรียบเรียงโดย : โจโฉ เสียงธรรม : ชมรมผลดี 
ภาพหนาปกโดย : สุภัทรา เทียนสง  

 
ฟง/ดาวนโหลด เสียงอานไดที่ www.jozho.net 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ธรรมบรรณาการ 
ดวยความปรารถนาดีจาก 
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ศึกษาธรรมะ คือ.. ศึกษาความจริง 
ความจริง..ทําใหเห็นทางที่เกิดประโยชนสูงสดุ 

"ทุกข".. เกิดเพราะไมเขาใจความจริง 
 

ทําบุญเหมือนปลกูตนไม ยอมไดผลตามสิง่ที่ปลกู 
ผลบุญแตละดาน มีอานิสงสตางกัน ใหผลตางเวลากัน 

 
เมื่อทําบุญไดถกูธรรม ถูกทาง ถูกวิธ ีถูกสถานที่และบุคคล 
"ยอมบรรเทาทุกขไดจริง เห็นผลทันตาในชาติปจจุบัน" 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"การใหธรรมะ ชนะการใหทั้งปวง" 
                             (พุทธพจน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ไมวากําลังเผชิญความทุกขและปญหาอะไร ใหทองไววา... มันดีทีสุ่ด
สําหรับเราแลว มันเหมาะสมกับน้ําหนกักรรมที่เราเคยทําไวแลว ถาระลึกไว
เสมอวา..สิ่งท่ีกําลังเจอเปนสิ่งท่ีเหมาะสมกับสิ่งท่ีเราเคยทํา (อาจยอนไปไกล
หลายชาติกอน หรือชาตินี้ท่ีจําไมได หรือไมไดเจตนา) แคเพียงใจยอมรับไดจริง
วาสมควรแลว  น้ําหนักกรรมและความทุกขจะลดลงทันที  โดยไมตองสงสัยวา .. 
ทําไมฉันถึงซวยแบบนี้ ทําไมฉันถึงตองเจอเรื่องแบบนี?้? จะมีกําลังใจในการเรง
ทําความดีเพื่อบรรเทากรรมไดยิ่งขึ้น.และมากพอจนสงผลใหเห็นทันใจในชาตินี้   
 
 แลวทุกอยางจะผานไป ไมวาดีหรือราย สุดทายแทบไมตางจากความฝน 
ขอเพียงแคอดทน รอใหมันผานไป ยุคนี้เปนกลียุค คนจิตสํานึกต่ําลง คนทราม
มากขึ้น ไมแปลกท่ีจะโดนทําราย เอาเปรียบ และเร่ืองกวนใจไมจบสิ้น      
หลายเรื่องไมใชเวรกรรมอะไร แตเรากําลังอยูรวมกับสัตวเดรัจฉานในรางคน 
หรือเปรต หรือสัตวนรกในรางคน เราจึงตองถูกคนพวกนี้เบียดเบียนเปนธรรมดา   
 
 การเกิดเปนภัยอยางยิ่ง เรงรีบศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อตัดวงจรการเวียน
วายตายเกิด ไมตองกลับมาเจอกับสัตวนรกในรางคนแบบท่ีกําลังผจญอยูนี่   
เปนหนทางดีที่สุด   ศาสนาพุทธสอนเร่ืองการพนทุกข ซึ่งไมใชการทําดีเพื่อมีสุข   
พนทุกขแคในชาตินี้ แตหมายถึงหยุดเวียนวายตายเกิดในชาติตอ ๆ ไป  ท่ีจะ
นําไปเจอทุกขใหมอีกมากมายไมจบสิ้น   พระพุทธองคทรงผานการเกิดเปนอะไร
มาหลายอยาง จนทรงรูแจงวาการเขาถึงธรรมเทานั้น ท่ีจะพาพนทุกขไดจริง         
  
 จงรีบเรงกันเถิดในชาตินี้ เพราะอัตภาพมนุษยเปนภพภูมิเดียวท่ีศึกษา
บรรลธุรรมไดงายท่ีสุด  ควรสละเวลา.. สวดมนตฟงธรรม  ศึกษาการเจริญสต ิ
แลวนํามาใชในชีวิตประจําวัน  สะดวก ไมเสียเงิน ทําไดทุกเพศวัย ทุกเวลา  



 

 

 

 

 

เจากรรมนายเวร!!  มีจริงหรือไม ??                                       
..รูแลวมีประโยชนอยางไร..                                                         

"โปรดอานแลวพิจารณากอนเช่ือ หรือปฏิเสธ" 

 

 

 

 

 

 



 

แกกรรมไดจริงหรือ ?? 

          ภพชาติมีจริง สิ่งมีจริงแตเช่ือวาไมมี ถือเปนมิจฉาทิฐิ จะบรรลุธรรม
ไมได  มีการพิสูจนเชิงวิทยาศาสตรทางจิตมากมายจากทั่วโลก จนยอมรับวา.. 
"การกลับชาติมาเกิดมีจริง" การพิสูจนท่ีเดนสุดคือ การเดินทางท่ัวโลกของ        
ศ.เอียน สตีเวนสัน ซึ่งมีการทดสอบเปนขั้นตอน จดบันทึกอยางเปนวิทยาศาสตร 
ลาสุดทําเปนสารคดีทางทีวเีผยแพรท่ัวโลก  

 การเชื่อเร่ืองแนวนี้ ตองเชื่อแบบถูกตองถึงเปนประโยชน แตหลายคน
เชื่อแบบงมงายขาดเหตุผล   จนตกเปนเหยื่อใหกลุมคนหลอกลวง ซึ่งอาจมาใน
คราบผูทรงศีล หมอดู-รางทรง    "แกกรรม" เปนคําใหคนท่ัวไปเขาใจงายขึ้น
เทานั้น เพราะกรรมแกไมได (แตบรรเทา-เล่ือนสงผลได) ทําอะไรไวจะสงผลกลับ
เสมอ มาเมื่อไหรขึ้นอยูกับน้ําหนักกรรม จังหวะ-โอกาส เราเกิดมานับชาติไมถวน 
ความดีชั่วที่ทําไวมากมาย รอสลับใหผลเกินคาดเดาได คนไมยอมเชื่อเร่ืองกรรม 
เพราะเห็นคนทําชั่วไดด.ี.. แตนั่นคือความจริงครึ่งเดียว !!                    
 
 ถายอนอดีตไดอาจพบวา.. คนชั่วชาตินี้ เคยทําบุญใหญชาติกอนมามาก
แคไหน  เกิดใหมจึงรวย มีอํานาจ -มีโอกาส  แตบุญท่ีเคยทํา(มักเปนดานใหทาน)
ไมไดประกันวาจะเปนคนดเีหมือนเคย ธรรมชาติของจิตท่ัวไป จะคอยไหลลงต่ํา
เสมอ   พระอริยะขั้นโสดาบันขึ้นไปเทานั้น ท่ีมั่นคงไมผันแปร  จึงไมแปลกท่ีคน
แสนดีในอดีต อาจกลายเปนมหาโจรปลนชาติไดในวันนี ้  การศึกษาธรรมะ    
การรักษาศีล จึงเปนบุญมากกวาการบริจาคเงินเปนลานทุกวันตลอดชีวิต เพราะ 
ศีลและความรูแจงในธรรม จะชวยไมใหตองเกิดมาเผลอทําบาปดวยความ
ประมาทในพื้นฐานบุญเกาที่เคยมีนั่นเอง  



 

         ทําบุญดวยจิตไมบริสุทธิ์   จะไดผลบุญไมบริสุทธิ์   ทําหวังผลใหตัวเอง  
ขอให รวย      ขอสารพัด   ครั้ นบุญใหผลจนรวยและยิ่ ง ใหญ ได ต าม
ปรารถนา   แตทําบุญดวยความโลภ   มักไดความโลภตามมาดวย  เราจึงไดเห็น
บางคนรวย แตขี้เหนียว เห็นแกตัว อยากไดไมสิ้นสุด  ซึ่งคนรวยมีอํานาจมี
โอกาสทําชั่วไดผลกวางกวาคนจนหลายเทา   

 การทําบุญ (บางอยาง) ชาติหนึ่ง อาจเพ่ือกลับมามีโอกาสทําบาปใหญอีก
ชาติหนึ่ง  ผลจากบาปสงตอไปนรกหรือเกิดเปนสัตวเดรัจฉานตออีกหลายรอย
ชาติ กวาจะรอจังหวะมีพอแมที่เหมาะสม เพ่ือเกิดเปนคน ไดโอกาสแกตัวอีกครั้ง 
อาจรอกันจนลืมไปเลยวาเคยทําชั่วไวมากแคไหน  ประชากรโลกเพิ่มทุกปก็จริง   
แตวิญญาณตางภพภูมิที่รอเกิดเปนมนุษย มีมากกวาคนท้ังโลกจนประมาณไมได
เชนกัน !!  

         มองใหลึกจะเห็นการทําบุญไมถูกทาง ไมครบดาน อาจสงหายนะในชาติ
ตอไปไดอยางนากลัว  นี่คือเหตุผลวาทําไมการรักษาศีล ใหอภัย จึงมีอานิสงส
กวาบริจาคเงินเปนลาน การเจริญสติทําไมเปนบุญสูงสุด   ในแงการ.. "ให"   
ทําไมใหธรรมะ (ท่ีถูกตอง) ถึงชนะการใหท้ังปวง   

เพราะธรรมะสอนคนใหรู จั กอภัย  ใหทาน รักษาศีล  เจริญสติ            
เปนจุดเริ่มตนในบุญทุกดาน  เมื่อใหปญญาท่ีถูกตองกับผูอื่น จะไดปญญาท่ี
ถูกตองกลับมาเชนกัน       จิตสวางมีปญญาในธรรม  เกิดใหมถารวย จะรวย
อยางมีสุข รูจักเผื่อแผ ชวยเหลือ เขาหาธรรมไดงาย   ถาเกิดมาจน ก็จนอยาง
รูจักพอ อดทน ขยัน ขวนขวายพัฒนาตนจนกาวพนความตกต่ําไดงาย  เศรษฐี
ระดับโลกหลายคน เคยลมหมดตัวหรือยากจนมากอน (หลายคนเรียนไมจบดวย)       



 

แตเพราะ.. "ปญญาและใจเทานั้น" จึงฟนพลิกชีวิตได  วิทยาศาสตร
พิสูจนชัดวา....  จิตเยือกเย็นผองใส  มีสมาธิ  มีผลตอคลื่นสมองใหวิ่งชาลงเปน
ระเบียบ นํามาซึ่งความรูความเขาใจท่ีลึกซึ้ง แกปญหาไดดีขึ้น แตวิทยาศาสตรยัง
พิสูจนไมลึกพอวา ท่ีฉลาดจนแกวิกฤตและเจอชองทางรวยได ไมใชแคสมอง    
แตเพราะบุญท่ีเคยทําถูกดานสงให.. "ใจสูและคิดเปน" รูจักเลือกชองทางใหตน
ถูกตอง  รูจักสูหรือถอยในส่ิงท่ีควร   

 คนขยันผิดที่ สิบปก็ไมรวย  และอะไรดึงใหขยันผิดท่ีอยูอยางนั้น 
การศึกษาธรรมคลายเลนหุน ถาขอมูลดีกวา ลงทุนนอยแตทําถูกท่ี จะไดกําไร
มากกวา  ธรรมะไมไดสอนใหอยากรวย แตเปนความจริงวา เมื่อปฏิบัติถูกตอง
จะสงใหรวยไดอยางมีความสุข นําสูการปลอยวางไดงายในบั้นปลาย   

 ครูบา-อาจารยสอนวา.. "คนประสบสําเร็จในอาชีพ    มีพรอมในทางโลก 
เมื่อบวชจะเจริญไดงาย เพราะเต็มอิ่มและสิ้นสงสัยวาสุขทางโลกแคของ
ปลอม  (พระพุทธองค ก็ทรงมีพรอมทุกอยางกอนมาบวช)  ความขยันอดทน
ตอสูปญหาในงาน   จะติดนิสัยสงถึงความเพียรในการปฏิบัติธรรมดวย  ธรรมะ
เบื้องตนสําหรับฆราวาสคือ ขยันในงานท่ีสุจริต ทําชีวิตใหดี  ดูแลพอแม
ครอบครัว   หมั่นสะสมคุณธรรมพื้นฐานในชีวิตประจําวันไปตามลําดับขั้น      
แตเรามักเอาธรรมะระดับอรหันต (อะ-ระ-หัน) มาสอนคนพึ่งเริ่มตน    จึงเขาใจ
ยากและทําตามไมได   

       กรรมแกไมไดก็จริง แตเจือจางหรือยืดเวลาสงผลได  กรรมชั่วเหมือนยาพิษ 
กรรมดีเหมือนน้ําเปลา ยาพิษหนึ่งชอนใสน้ําเปลาหนึ่งแกว กินแลวอาจตาย
ทันที  แตยาพิษหนึ่งชอนใสในสระน้ํา อาจไมสงผลท้ังท่ียาพิษเทาเดิม    



 

 ความชั่วท่ีสะสมมาแตชาติกอน ถูกเจือจางไดดวยการทําดีแตตองมี
ปริมาณมากกวาอาจเปนลานเทา  แตไมใชวาผลกรรมชั่วจะหายไป ยังรอใหผล
เมื่อบุญหมดหรือสบโอกาส   อยากแกกรรมตองเริ่มท่ีหยุดทําบาปใหมท้ังปวง 
รักษาศีล (เร่ิมตนท่ีทําไดทีละขอกอนก็ได) และทําความดีใหมากที่สุดเทานั้น        

ซึ่งสวนใหญทํานิดหนอย กลับคิดวาทํามากแลว  และบุญแตละอยางมีผลตางกัน 
การทําบุญดานเดียวมากมาย ไมไดประกันวาเจือจางกรรมชั่วท่ีทําไวหลากหลาย
ได    บางคนประมาทวาชีวิตนี้ไมไดทําชั่ว ปลอยชีวิตเสพสุขไปวัน ๆ  ไมตางกับ
ตั้งน้ําเปลาผสมพิษไว น้ําจะคอยระเหยเหลือแตสารพิษ สุดทายรับกรรมเต็ม ๆ  

         การที่เราอยูดีมีสุข มีขาวกิน มีบานอยู ไดที่นั่งดี ไดเห็นสิ่งสบายตา 
แมแตเลนเกมชนะ  ลวนเปนการใชบุญใหหมดไปวัน ๆ  เปดทางใหกรรมชั่วท่ี
เคยทําสงผลเร็วขึ้น   เชื่อไหมวา..คนท่ัวโลกจํานวนมากตองเจอหายนะ ทุกข
สาหัสหลังถูกรางวัลท่ีหนึ่ง  ดารานักรองจํานวนไมนอยท่ีดังเร็ว แตไมนานก็รวง
ลงเหว ตกต่ําจนตองขายตัว ติดยา ฆาตัวตาย ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (แถมมัก
หลงโลก กิเลสพอกหนาขึ้น)  การไดดีมีสุข ชนะอะไรก็ตาม คือการใชบุญเกาให
หมดไป "ยิ่งไดอะไรมากเทาไร หมายถึงบุญของเรา จะหมดไปมากเทานั้น !!"  

       เปรียบชีวิตคือการขับรถไปเรื่อย ๆ บุญเหมือนรถขนรางวัลขับตามจะมอบ
ใหเรา     บาปเหมือนรถคนโกรธจัดขับตามลางแคนท่ีเราเคยทํารายเขาไว  แต
ตามไมทัน เพราะเรายังเรงเครื่อง(ทําดี)ไปเรื่อย  แถมมีรถรางวัลมาขวางไวใหอีก
ชั้น  การทําความดีเหมือนเรงเครื่องหนีหางไกลขึ้น   หากไมสรางความดีเพิ่ม    
ก็เหมือนหยุดเหยียบคันเรง  ในท่ีสุดเขาจะตามทัน  รถรางวัลอาจมาถึงกอน   
มอบของเสร็จแลวจากไป ท้ิงใหหยุดเพลินชื่นชมกับสมบัติที่ได   



 

 บางคนมีรถรางวัลหลายคันทยอยมอบทีละนอย  แตบางคนเหมาท้ังหมด
ทุกคันมาพรอมกัน กลายเปนรางวัลกอนใหญใหตูมเดียวแลวขับจากไป  จึงไมมี
อะไรขวางไวเหมือนกอน เปดทางรถคูอาฆาตท่ีรอคิวเขามาลางแคนไดเต็มท่ี  
(ถูกหวยรางวัลใหญ ไมกี่วันตายมเียอะนะ ไมใชแคคนไทย ฝรั่งก็มีขาว) 

         หลายคนเท่ียวไหวขอเทวดาใหชวย แตกลับไมรูวาส่ิงท่ีไดสวนใหญมาจาก
บุญเกาของเราท้ังนั้น ทานอาจชวยเหมารวมเปนกองเดียวกันให หรือจากแรง
ปรารถนาทางจิตของเรา หรือเบิกบุญลวงหนาท่ีสุดทายตองใชคืนอยูดี  บางคน
เหมือนเบิกเงิน(บุญ)ใชทีเดียวหมดบัญชี  จึงไมเหลือเงินเติมน้ํามันเพื่อขับหนีคน
ท่ีตามลาอยูอยางเคียดแคน จึงไมแปลกที่คนโชคดีหลายคนจะเจอหายนะตามมา
ติด ๆ  ยิ่งโชคดีเทาไร  สิ่งขวางกั้นโชคราย (กรรมเกา) ก็หมดไปเร็วขึ้นเทานั้น    

สําหรับคนท่ีกําลังเจอมรสุมรายแรง ควรดีใจเถอะวา.. กําลังชดใชหนี้
บาปใหหมดเร็ว ๆ  เจ็บแคไหนใหรูวาครั้งหนึ่งเราทําคนอื่นใหรูสึกแบบนี้
เหมือนกัน อดทนใหผานไปดวยจิตสํานึกบาป  ไมนานจะไดรับผลจากกรรมดีท่ี
เคยทําไวอยางเต็มท่ี โดยไมมีหนี้เกามากวนใจใหทุกขสาหัสอีก  สิ่งสําคัญตองเรง
ทําบุญใหมากเปนทุนปองกันตัวเองไวกอน  ไมวากําลังโชคดีหรือโชครายก็ตาม 

         พูดถึง.. "บุญ" คนสวนใหญนึกถึงแคการบริจาคเงิน จึงทุมทุนซื้อบุญกัน
อยางหนามืด ซึ่งแคการวางจิต(หรือเจตนา)ตางกัน  แมบริจาคเทากันก็ไดผล
ตางกันมาก  การใหทานเปนบุญระดับตนเทานั้น  ทําบุญแตละดานมีผลตางกัน 
ถาเนนทําบุญแกกรรม ตองเขาใจและทําใหตรงดาน  เหมือนตองรูวาสารแตละ
อยางมีอะไรเปนตัวเสริมหรือตานฤทธิ์ของมัน  สารพัดวิธีงมงายในหนังสือ ทีวี 
และแมแตในวัด  ท่ีหลอกคนใหเสียเงิน แกกรรม แกปชง ฯลฯ  



 

 ศาสนาพุทธแท ปฏิเสธเรื่องปชง เรื่องดวงดาวนะครับ ซึ่งพระพุทธองค
ตรัสไววา.. "คนเขลามักคํานวนดวงดาวอยู" และปอะไรก็ไมมีผลกับเรา มีแตป
ไหนกรรมชั่วมันมากกวากรรมดีแลวถึงเวลาใหผลเทานั้นเอง :  สําหรับบางคน
อาจไมหลอกแตเพราะเชื่อแบบนั้นจริง ๆ   คนทําสมาธิถึงจุดแลวเห็นผีเห็นกรรม
ไดจริง แตท่ีเห็นอาจไมใชของจริงท้ังหมด  ตราบใดไมเจริญสติถูกทาง จิตไม
สะอาดจริง ยังเห็นจิตเปนเรา ยังแยกจิตผูรูออกมาไมได ฯลฯ    

 พลังสมาธิบวกจิตท่ียังมีกิเลส (โมหะ)  จะสรางภาพหลอกแนบเนียนจน
เชื่อสนิท  เคยมีขอมูลเดิมฝงใจแตเด็กหรือชาติกอนอยางไร จะปรุงแตงภาพอีก
มิติใหตางกันไป หรือใหหลงเชื่อวาตนเองเปนรางทรงนั้น รางทรงนี้ ท้ังท่ีปกติ
แลวศีล 5 ยังมีไมครบเลย คิดหรือวาเทพเจาชั้นสูงทานจะมาประทับกับรางทรง
ประเภทนี้ หลายคนเปนโรคทางจิต เปนไบโพลา จึงหลงคิดวาตนเปนผูวิเศษ ซึ่ง
ควรไดรับการรักษา แตกลับปรากฏมีคนดี ๆ  ไปกราบไหวคนบาพวกนี้จํานวน
มาก  มากจนไมนาเชื่อเลยทีเดียว  (บางคนอางทรงพระพุทธเจา บาปหนักมาก) 

 ตัวอยาง.. คนไทยตายแลวฟน มักเห็นยมทูตนุงผาแดง แตฝรั่งเห็นยมทูต
รูปรางตางไป ซึ่งอาจเห็นจริงหรือแคมโนภาพก็ได  ครูบาอาจารยบอกวาคนไทย
ตกนรกเจอตนงิ้ว   แตฝรั่งตกนรกไมเห็นตนงิ้ว แตทรมานเหมือนกัน แมอยูใน
สถานท่ีจริงแตภาพท่ีเห็นอาจเปนคนละเรื่อง  เกิดจากจิตปรุงแตงหรือจิต
ละเอียดตางกัน  เทวดาชั้นต่ําไมสามารถมองเห็นเทวดาชั้นสูงกวายกเวนทานจะ
เปดใหเห็นได  

 แนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนท่ีคิดวาทําบุญไวดีแลว ถาไปไหนแลวกลัวผี ให
อธิษฐานวา... ดวยบุญที่ขาพเจาทําไวดีแลว ขอใหตางคนตางไมเห็นกัน ขอให
ตางคนตางอยู อยาไดเบียดเบียน-มีเวรตอกัน ขอนอมบุญกุศลสงใหทาน
ทั้งหลายมีความสุข ปราศจากทุกขภัยทั้งสิ้น.. แรงบุญของเราจะชวยปองกันได  



 

 มนุษยท่ีฝกสมาธิไดขั้นสูงแตไมไดบรรลุอริยะ ตายไปเกิดเปนพรหม     
ยังเกิดมิจฉาทิฐิ เขาใจเรื่องโลกทิพยผิดจากความจริงท้ังท่ีเปนเทพชั้นสูงสุด      
มีกลาวในพระไตรปฎกเปนตัวอยาง   ดังนั้นจะหวังอะไรกับนักบวช หรือคน
ธรรมดาศีลไมครบ พระไตรปฎกไมเคยอาน ความรูธรรมถูกตองไมมี  โดยเฉพาะ
ไมเคยฝกเจริญสติจนเห็นสภาวะธรรม การทํางานของจิตไดแจมแจง     เมื่อเห็น
ไมชัดและรูธรรมะไมจริง จะอธิบายและบอกทางแกท่ีถูกตองไดอยางไร ?? 

   

หลายคนอาจเห็นผีเห็นกรรมจริง ก็คลายชาวนาไปยืนดูหมอผาตัด
คนไข  แมไดเห็นของจริงตอหนา  แตใชวาจะเขาใจ จดจําไปผารักษาคนอื่นได.
การเห็นโลกวิญญาณของบางคน อาจเปนแคบางสวนจาก 31 ภพภูมิเทานั้น  
พอนํามาเลาโดยขาดการศึกษาใหแตกฉาน จึงไมตางกับคนไปเที่ยวปาแอฟริกา
แคที่เดียว แตกลับมายืนยันเสียงแข็งวา.. คนตางชาติทุกคนลวนตัวดํา      
นากลัว ปาเถื่อน !!       

         คนเห็นกรรมคนอื่นไดชัดจริงและบอกทางแกไดถูกตองควรเปน...     
พระอริยะเทานั้น ซึ่งทานคงไมเอามาหากินหรือโปรโมทกันจนเวอร  คงไมมาตั้ง
พิธีตัดกรรม ใหแกกรรมดวยการเสียเงินใหทาน  สวนมากเนนสอนปฏิบัติเพื่อรู
เห็นกรรมดวยตนเอง เนนสรางกุศลเพื่อพัฒนาตนเปนหลัก  ถาจะพูดเรื่องกรรม
และวิธีแกของใคร ตองจําเปนจริง  โดยมากจะพูดกับศิษยท่ีใกลชิดเทานั้น และ
วิธีแกจะมีอยางเดียวคือ.. "การปฏิบัตธิรรม ทําความดี ทําบุญสรางกุศล" 

         ไมมีพิธีรีตอง ไมมีฤกษ ไมตองตั้งเครื่องเซน ปรับฮวงจุย ไมตองเปลี่ยน
ชื่อ ไมตองหาวัตถุมาแขวนแกกรรม หรือเอาอะไรมาหอยคอใหวุนวาย  ใครจะดู
กรรมไดตรงหรือไม อาจไมสําคัญเทาบอกวิธีแกไดถูกทางและถูกธรรมหรือไม
มากกวา    ( ย้ําวาใชคํา.. "แกกรรม" เพ่ือใหเขาใจงายเทานั้น ) 



 

หลักสําคัญในการแก (บรรเทา) กรรม 

        สิ่งสําคัญของการแก(บรรเทา)กรรม คือใจท่ีสํานึกผิด อยากขอโอกาสทําดี
แกตัว ตั้งใจมั่นจะรักษาศีล เข็ดขยาดจะไมทําผิด ไมวาชาติไหนจะไมเบียดเบียน
ใครอีกแลวทั้งกาย วาจา ใจ  ตองซึ้งในทุกขท่ีตนกําลังไดรับ ดวยใจเห็นชัดวาเรา
ตองเคยทํากับผูอื่นไว(อาจเปนอดีตชาต)ิ ผลจึงสงใหตองทุกขใจแบบนี้          

 แคยอมรับวาทุกสิ่งเกิดจากความเลวความพลาดของตน จะมีผลบรรเทา
กรรมไดทันที คือใจจะเปนสุขขึ้นแมยังอยูในสถาณการณเดิม เปรียบเหมือนตอง
จายเงินใชหนี้ ถึงเสียดายแตพอทําใจได ไมเสียใจเทาการถูกปลน    

 

 กฎของโลกคือคนทําผิดควรโดนลงโทษบาง ถามีความประพฤติดีและ
ไดรับโทษสวนหนึ่งแลว จึงสมควรไดลดหรืออภัยโทษ    กฎแหงกรรมเชนกัน  
ถึงเวลากรรมใหผล ตองใชหนี้เขาบาง  ไมใชคิดจะถวงเวลาผลัดหนี้ไปตลอด     
ท่ีอาจไมคุมเทาเผชิญความจริง  ขาวหนาหนึ่งมีผูตองหาหนีคดีเกือบยี่สิบป   
โดนจับกลับดีใจ ท่ีไมตองระแวงหลบซอน ออกจากคุกจะไดเริ่มชีวิตใหม 

                  
          ดังนั้นอยากใหอดทนเรื่องรายท่ีผานเขามา ถือซะวาใชหนี้เกาใหมัน
ลดลงไปบาง   การยอมรับและชดใชกรรมดวยใจท่ีไมตอตาน คือการแกกรรม
แบบหนึ่ง   เชน ..  ถูกใสรายหาเรื่อง หากโกรธเคืองตอบโต จะเทากับยังไมได
ใชหนี้กรรม เปนเพียงชําระดอกเบี้ยเทานั้น ไมวาจะยายไปไหนก็ตองเจอคนชั่ว
แบบนี้ตอไป  ใจเมตตาจะแยกคนเลวออกจากชีวิต กรรมชั่วจะทํารายตัวเขาเอง
โดยไมตองตอบโตเลย  อดทนไมตอบโตไดเทาไร ยิ่งเรงวันจากคนเลวพวกนี้ไวขึ้น 



 

หมายเหตุวา : หากถูกใสราย เราไมตองตอบโตเขา คือไมตองดากลับ ไมตอง
โกรธ แตไมใชนิ่งเปนสากกะเบือยอมใหเขาใสรายอยางนั้น ตองรูจักปฏิเสธ 
อธิบายเหตุผลใหเขาเขาใจกอนดวย ถาอธิบายแลว ไมยอมเขาใจ คอยปลอยวาง     
เปนอุเบกขา นิ่งเฉย   การปลอยใหคนเขาใจผิดทั้งท่ีอธิบายได ถือวาโงเกินไปนะ 

กรรมชั่วจะสรางเหตุการณใหคนชั่วตองเจ็บช้ําในวันใดวันหนึ่งเอง โดยท่ี
เราไมตองไปทําอะไร  สวนการใหอภัย และกรรมดีของเราจะผลักเราและเขา
ไปสูท่ีเหมาะสม  ใหเรายายไปเจอคนดีกวา  ไดท่ีทํางานไดธุรกิจดีกวาเกา.   
ความชั่วจะตรึงใหคนชั่วอยูท่ีเดิมกับคนเลวเห็นแกตัวประเภทเดียวกัน หรือผลัก
ยายไปเจอคนเลวพอกัน  ดูตัวอยางพวกขับรถไรมารยาท พวกเบงสารพัดคิดวา..
กูใหญ พอกูเจง  บุญหมดเมื่อไหร กรรมจะสงไปเจอคนชั่วกวา เบงผิดท่ีจนตอง
ตายฟรีกอนเวลา (หรือชีวิตตกต่ําลงมาก) ใหชาวบานสมน้ําหนามาเยอะแลว   

   

         เจากรรมนายเวรแบบแรกคือ..  หลักกฎแหงกรรมที่ทําอะไรไวจะมีผล
สะทอนกลับหาเราเสมอ   เหมือนเอามีดกรีดแขน  ก็ตอง เกิดแผล
เจ็บปวด  วิทยาศาสตรพิสูจนไดคราว ๆ วาการพูดคิดทําดี สงใหเกิดคลื่น
พลังงานอยางหนึ่ง การพูดคิดทําชั่ว สงใหเกิดคลื่นพลังงานท่ีตรงขามกัน     
คลื่นพลังตางกันจะตอตานกัน พลังงานเหมือนกันจะดูดเขาหากัน   

 คนมีน้ําใจเจอคนเห็นแกตัวจะรูสึกขยะแขยงอยางหาสาเหตุไมได  คนชั่ว
เจอคนดีจะรูสึกไมเราใจไมนาคบเปนแฟน   เด็กหลังหองจะหมั่นไสเด็กหนา
หอง  พนักงานเลวจะหมั่นไสคอยกลั่นแกลงพนักงานดีท่ีขยันเกินหนา  พลังงาน
จากจิตผลักและดึงคนท่ีสันดานเหมาะกับเรามาวนเวียนในชีวิต แฟนหรือเพื่อน
แคคนเดียวอาจทําชีวิตเราลมจมหรือเจริญขึ้นไดอยางไมนาเชื่อ    



 

นี่จึงเปนขอแรกของมงคลสูตรคือ.. “อยาคบคนพาล” ซึ่งบทมงคลสูตร
ท่ีใหเอามาทองกันตองทองและแปลใหไดและเอามาปฏิบัติตาม ไมใชทองเปน
นกแกวนกขุนทองทอง เปนภาษาบาลีท่ีแปลไมออกและคิดวาทอง 108 จบ  
แลวจะโชคดี  ถาแปลออกจะเขาใจวา มงคลสูตรขอแรกคือ.. อยาคบคนพาล  
ซึ่งคนพาลไมใชคนเลวอยางเดียวแตหมายถึงคนโงดวย  เพราะคนโงตอให
ขยันและเปนคนดี ก็อาจทําความเสียหายไดมากกวาที่คิด เชน.. ทํางาน
ผิดพลาดใหญจนแกไขยาก (ไมทําซะดีกวา)  อาสาขับรถไปสง อาจพาไปตายยก
ครอบครัว  เราเมตตาคนโงและคนพาลได แตไมควรใกลชิดหรือคบคาสมาคม      

มีเพ่ือนไมดีสูไมมีเลยซะดีกวา ขึ้นคานยังดีกวามีแฟนไมดี ทํางานคนเดียว
แมเหนื่อยแตยังดีกวาใชคนโงใหชวยงาน ท่ีอาจตองเหนื่อยกวาเดิมหลายเทา 
จากการตามแกไขปญหาท่ีเกิดจากคนพวกนี้  ครูบาอาจารยสอนไววา คนโงท่ี
ขยันอาจทําประเทศชาติฉิบหายไดอยางนากลัว สารพัดโครงการโง ๆ  ท่ีเราก็
เห็นวาหลายรัฐบาล หลายหนวยงาน ทําชาติเสียหายไปเทาไหร ? 

         คนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจลวนไดโอกาสดี ๆ  จากผูใหญท่ีเมตตา 
จากเพื่อนเกาและคนรอบขาง  ไดกําลังใจและแนวคิดดีจากคนรักและ
ครอบครัว  ไดความจงรักภักดีจากพนักงานท่ีทุมเททํางานใหเต็มท่ี กระแสจิตท่ีดี
ทําใหเปนท่ีเมตตาของคนดีไดงาย ลูกคาและผูใหญใหความไววางใจ เมื่อเจอคน
ไมดี จะรูสึกไดทันทีวาไมนาคบหา ไมนาคาขายทําธุรกิจดวย   

 ความรุงเรืองของชีวิตท่ีมั่นคงลวนมาจากคนรอบขางท่ีดีท้ังนั้น นี่คือกฎ
แหงกรรมในแงคลื่นพลังงานท่ีทุกคนสัมผัสไดในชีวิตจริง  อยาหลงประเด็นท่ีเห็น
คนไดดีเพราะทําชั่วหรือธุรกิจบาป เพราะเราอาจไมรูวา เบื้องหลังท่ีมีพรอมทุก
อยาง เต็มไปดวยเรื่องปวดหัวปวดใจเขามาทุกวันมากแคไหน หรือไมก็ทําใหลุม
หลงมัวเมาในกามและสุขจอมปลอมจนถอนตัวไมขึ้นอยางไร  



 

 บางทีเพราะผลจากกรรมชั่วท่ีเคยทํานั่นหละ    สงใหเจริญในดานชั่ว ๆ 
สะสมบาปติดตัวไดมากกวาคนอื่น  จะเห็นผลลัพธเต็มท่ีอาจตองรอดูหลังตาย 
คือความลําบากนาสมเพชหลังเกิดใหมเปนผีอดอยาก หรือ เดรัจฉานนาสังเวช 
อดอยาก ผอมโซ โดนทํารายใหนาสงสารในภพหนา   

         เจากรรมนายเวรแบบที่สอง..เปนตัวตนมีอยูจริงทั้งผีและคน  หากมอง
โลกหลังความตายเปนเหมือนสิ่งมีชีวิตตางสายพันธท่ีอยูรวมกับเรา ตางกันแค
เขาไมมีกายหยาบเทานั้น    แตความรูสึกและสภาพสังคมยังมีอะไรคลายกัน 
จิตใจคนตายแตละคนยังเปนคนเดิม   หากสงสัยวาใครตั้งกฎในนรกสวรรค    
ตองถามกลับวา ใครตั้งกฎบนโลกนี?้?  โลกมีตํารวจ นรกก็มีนายนิรยบาล  เมื่อมี
ประชากรก็ตองมีคนมีศักยภาพพอจะเปนหัวหนาควบคุมดูแลอีกทีเพื่อความ
เรียบรอยในการอยูรวมกัน  ซึ่งมันซับซอนเกินกวาคนไมปฏิบัติธรรม ไมศึกษาให
ละเอียดจะเขาใจไดครบถวน  (ดังนั้นจึงตองศึกษา และเปดใจรับขอมูลทุกดาน) 

 การตามทวงหนี้กรรมจากวิญญาณอาฆาต มีตัวอยางในพระไตรปฎก 
หญิงโสเภณีถูกฆาตายผูกใจเจ็บ กลายเปนผีรายรอลางแคนมานานหลายชาติ 
เธอตามแกแคนดวยใจท่ีทรมาณในสภาพผีราย ในท่ีสุดสบโอกาสเขาสิงแมโคไป
ขวิดทานพาหิยะตายขณะพึ่งบรรลุอรหันต  ขนาดระดับพระอรหันต ยังมีเจา
กรรมนายเวรเปนผีรายตามมา พวกเราจะเหลืออะไร ดังนั้นทําความดีใหถูกทาง
อาจบรรเทา หรือเล่ือนเวลาใหผลออกไปได 

          บางคนสงสัยวา..  ทําไมผีท่ีถูกฆาตายถึงไมตามไปลางแคนใหหมด ?
ความจริงคือผีไมตางกับคน  ในโลกนี้หากเราทํารายคนสิบคน จะมีบางคนให
อภัยไมเอาเรื่อง   และบางคนคิดตอบโตหาทางเอาคืน  หากเรารวยมีอํานาจ          
คนธรรมดาคงแกแคนไดยาก   คลายนักการเมืองโกง ทุกคนรูแตทําอะไร
ไมได   แคสาปแชงและตองรอใหหมดอํานาจกอน ถึงจะจัดการทําอะไรได  



 

 เชนเดียวกนั ถาหากเรามีบุญมาก แมเจากรรมนายเวรเกาของเราท่ีเปนผี
อยากทํารายเราแคไหน แตดวยกรรมดีของเรา จะขวางเขาไมใหมีโอกาสทําราย 
สวนกรณีทานพาหิยะที่เพิ่งบรรลุอรหันต นั่นคือชาติสุดทายของทาน โอกาสท่ีจะ
แกแคนไมมีแลว กฎแหงกรรมจึงเปดโอกาสใหแกแคนครั้งสุดทายได ซึ่งทานไมมี
ความเจ็บปวดหรือทรมาณทุกขใจ เพราะสําเร็จอรหันตแลว ไมตองกลัววาเรา
จะทรมาณโดนแกแคนตอนเปนอรหันต เพราะเมื่อเขาถึงสภาพนั้น ความทุกข
เขาถึงใจไมไดแน  ถึงเวลานั้นใครจะแกแคนก็รับไปเถอะ ไมทุกขหรอก  

คนตายแลวเกิดเปนอะไรอยูท่ีจิตสุดทาย หากใหอภัยไมโกรธ จิตผองใส
จะไปเกิดเปนเทวดามีความสุข จึงไมเห็นประโยชนในการตามลางแคน ปลอยให
กฎแหงกรรมจัดการเองดีกวา  กอนตายหากแคนเคืองจิตเศราหมอง แถมบาป
เกาเยอะก็ลงนรกทันที จึงไมมีโอกาสตามลางแคน  เมื่อหมดกรรมในนรกแลวจิต
ยังอาฆาต อาจไดกําเนิดใหมเปนวิญญาณราย ตามจองเวรอีกหลายชาติตอมา   

หรือสุดทายถาไดเกิดเปนคน อาจมาเกิดเปนลูก (ชั่ว) เปนคูแขงทางธุรกิจ 
เปนพนักงานขี้โกง  ไดเกิดมามีโอกาสทํารายคืน วนเวียนทํารายกันไปไมจบสิ้น 
เคยถูกเขาฆาจะมีโอกาสไดฆาเขาคืนบาง  เคยถูกขมขืนจะมีโอกาสขมขืนคืนบาง
แกแคนเสร็จหลังตายก็ไปนรก หมดกรรมไดเกิดใหมอีกที เพื่อใหเขาทํารายคืน
บาง  ผลัดกันเปลี่ยนบทบาทเปนโจรผูโหดเหี้ยม และเปนคนหรือสัตวโชครายท่ี
นาสงสาร  เปนวงเวียนกรรมไมจบสิ้น    

         เหตุนี้หลายศาสนาถึงเนนเรื่องเมตตาใหอภัย ไมตอบโต ไมใหโกรธคนทํา
ไมดี  ใหศรัทธาพระเจาหรือกฎแหงกรรม ท่ีจะลงโทษคนชั่วใหเองอยางสาสม. 
ตองแยกแยะวาใจไมโกรธใหอภัย ไมไดหมายถึงตองปลอยคนชั่วลอยนวล.    
การฟองรองลงโทษคนผิดตามกฎหมาย เปนสิ่งพึงทําตามปกติ  อยาลืมวา.. ควร
ใหโอกาสคนหลงผิดไดแกตัวอยางเหมาะสมดวย 



 

         หลักกรรมตามปกติ จะพยายามรักษาใหอยูเสนทางเดิมเสมอ  พลังกรรม
แบบไหนเยอะกวาไมวาดีหรือชั่ว  เสนทางกรรมนั้นจะเปนใหญในชีวิตเราไดงาย 
มีพลังงานชั่วในตัวเยอะจะทําชั่วไดงาย ทําบาปขึ้น เปนท่ีชื่นชอบของคนชั่ว    
ทําความดียาก มีอุปสรรคขัดขวางทุกครั้งท่ีตั้งใจทําดี คิดจะรักษาศีลไมฆาสัตว 
จะมียุงมากัดเยอะพิเศษ   คิดไมดาใคร จะมีคนทําใหโกรธ  คิดไมนอกใจแฟน 
จะมีคนนารักมายั่วใหตบะแตก จะไปทําบุญก็มีเหตุทะเลาะกับคนไปดวย   

ตรงขามกับคนท่ีสะสมพลังงานดีไวเยอะ คิดจะทําชั่ว ก็มีเหตุใหทํา
ไมได  ดมกาวก็เหม็นทนดมไมไหว  จะตกปลาไมมีวี่แววจะตกได  จะนอกใจ
แฟน ดันทองเสีย-รถเสีย  สมัครงานอาชีพบาป เขาเห็นหนาหมั่นไสไมรับ
ทํางาน   ทุกชีวิตจะฉีกเสนทางเดิมของตนได ตองใชกําลังมหาศาลโดยเฉพาะ
จากชั่วเปนดี  แตจากดีเปนชั่วอาจไมตองพยายามเทาไหร เพราะจิตมนุษยคอย
ไหลลงต่ําอยูแลว  บางครั้งกรรมดีมาหามไว ยังฝนพยายามทําจนได   

         พระไตรปฎกกลาวถึง.. นางสุชาดา ประมาทเสพสุขใชบุญจนหมด    
ตายจากเทพธิดามาเกิดเปนนกยาง แตดวยเมตตาของทาวสักกะในฐานะเคยเปน
บริวาร  จึงลงมาสอนใหรักษาศีล ( การตายจากคนหรือเทวดาเปนสัตวทันที 
โดยมากจะมีจิตรับรูไดเหมือนคนปกติ สังเกตหมาแมวบางตัวคุยรูเรื่องกวาคนอีก 
ลองสังเกตซิวา.. บางทีจองหนาทําทาขยับปากเหมือนจะพูดอะไร ) 

 นางสุชาดาเกิดจิตตั้งมั่นรักษาศีลโดยเลือกกินเฉพาะปลาตายซึ่งมีโอกาส
เจอนอยมาก ไมนานก็ขาดอาหารตาย ดวยบุญท่ียอมรักษาศีลดวยชีวิตจึงไดเกิด
เปนคนทันทีในชาติตอไป  เปนการเปลี่ยนเสนทางชีวิตดวยการฝนใจอยาง
มหาศาล  ไมเชนนั้นตองวนเวียนเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน  ตองทนลําบากตอไปอีก 
ไมรูกี่รอย กี่แสนชาติ ( 500ชาติในพระไตรฯ คือยาวนานมาก ไมใช 500 พอดี )  



 

ยอนดูการพยายามแกกรรมของคนปจจุบัน มีสักกี่คนท่ียอมฝนใจในสิ่งท่ี
ทําไดยาก เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสูเสนทางท่ีดีกวา มีแตคิดมักงายแบบโงๆ 
วาจะใชพิธีกรรมหรือเงินซื้อของทําบุญเพื่อแลกกับความชั่วท่ีเคยทําในอดีตได 
หลายคนจึงเสียเงินเสียตัวฟรี เพราะแนวทางพิธีแกกรรมไรสาระนี่หละ    

กรรมเกามีอิทธิพลระดับหนึ่งในการกําหนดชีวิตใหตองเจอตองเปนไป
ตามกรรมท่ีสะสมมา ที่เรียกวาดวงชะตา ดาวอะไรก็ไมมีผล พระพุทธเจาสอนไว
ชัดวา ทําดีเมื่อไหร ฤกษดีเมื่อนั้น  กรรมเกาคือสวนหนึ่ง   แตกรรมใหมนั้นใหผล
รุนแรงกวา และเปลี่ยนชีวิตใหเราไดจริงในชาตินี้ วิธีท่ีดีกวาการแกกรรม ซึ่งมัก
ทําไดแคยืดเวลาใหผลของกรรมเทานั้น คือการปฏิบัติตนเพื่อ.. “ชนะกรรม”    
(คือเปลี่ยนตัวเอง ทําดีใหครบทุกดาน และตอสูกับกิเลส ท่ีจะคอยฉุดเราผิดศีล)  

         ความลําบากบางเรื่องไมใชกรรมเกา แตคือธรรมดาของโลก ท่ีตอใหดีแค
ไหน จะมีคนพรอมเบียดเบียนเราเสมอ มันเปนหนาท่ีของคนชั่ว ท่ีตองทําชั่ว 
ตองเบียดเบียนเรา ไมเห็นคุณคาท่ีเราทําดีให เปนเร่ืองปกติ ไมไดหามทําดีกับคน
ชั่ว เพียงแตทําแลวอยาหวังอะไรจากคนพวกนี้    ซึ่งการทําดีกับคนชั่วไดนั้น 
เปนการสะสมแตมบุญใหญมาก เพราะตองฝนใจสุด ๆ ยากที่คนท่ัวไปจะทําได  

 จากประสบการณตรงท่ีผมเจอคือ ถาเราตั้งมั่นในการทําดีอยางถึงท่ีสุด 
ความโชครายหรือการเสียอะไรไป จะเพื่อไดสิ่งท่ีดีกวากลับมาเสมอ เหตุการณ
รายหลายอยางอาจเพียงเพื่อเปลี่ยนเสนทางชีวิตของเราใหดีกวาเดิม เชน คนรัก
เกานอกใจ เพื่อเปดทางใหคนรักใหมท่ีดีกวาเขามาแทน  โดนไลออกจากงาน
หรือโรงเรียน อาจเพื่อใหไดเปนเจานายตัวเอง ไดพบธุรกิจ-เสนทางชีวิตใหม 
ธุรกิจลมจมอาจเพราะ ผลบุญท่ีสกัดไมใหสะสมอกุศลจากอาชีพเจือบาป  อาชีพ
หาอยางท่ีพระพุทธเจาหามไวคือ.. คาอาวุธ, มนุษย, ยาพิษ, ยาเสพติด,สัตวเพื่อ
นําไปฆา คนมีบุญมากมักมีสิ่งขัดขวางดลใจไมใหทํา หรือทําแลวเจง ทําไมขึ้น    



 

         บางคนบารมีพรอมจะบรรลุธรรม แตถายิ่งรวยหรือประสบความสําเร็จ 
อาจเปนทางหายนะพาลมจม  ใหลุมหลงมัวเมาในทรัพยสมบัติ   กับสุขไรสาระ .
คนจํานวนมาก  เหมือนพลังบุญชวยใหเจอเรื่องราย เชน.. ธุรกิจลม แฟนนอกใจ 
บีบบังคับทางออมใหเขาวัดศึกษาธรรมอยางจริงจัง  แลวจึงเห็นชัดวาอริยทรัพย
มีคากวาสุขทางโลกแคไหน  การไดเกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนาท่ีคงคํา
สอนการเจริญสติแบบถูกตอง ถือเปนโอกาสยากในสังสารวัฎอันยาวนาน  ไมรู
อีกกี่แสนชาติจะไดเจอคําสอนเชนนี้อีก 

 เปนโอกาสดีท่ีธรรมะจัดสรรใหไดมุงหนาทางธรรมเต็มตัว หลายคนตอง
ขอบคุณความซวย ขอบคุณคนรักท่ีนอกใจ ท่ีเปดโอกาสใหพบเห็นแสงสวางอัน
เจิดจาในพระธรรม       เรื่องกรรมซับซอนมาก แตพออธิบายคราว ๆ ได  หาก
อยากเขาใจจริงตองปฏิบัติธรรมถึงจุดเทานั้น โดยคอยเปนคอยไป อยาเอาหลัก
ของนักบวชเครงครัดมาใชกับฆราวาส หรือวัยรุน และคนท่ีพึ่งเริ่มตน  ทําหนาท่ี
ของตนใหดี หมั่นสวดมนต ฟงธรรมท่ีเหมาะกับระดับจิตตน ใหเปนประจํากอน   

 -----------------------  
 
 
"สื่อคุณธรรมสําหรับคนทั่วไป แนะนํา!!" (โหลดฟรีที่ jozho.net) 
-แววเสียงสวรรค รวมเรื่องโลกหลังความตายแบบไมงมงาย   (อ.พร รัตนสุวรรณ) 
-เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว : เสียดายคนตายไมไดอาน : 7 วิธีตายอยางสบายใจ   (ดังตฤณ) 
-ชีวิตนี้นอยนัก : วิธีสรางบุญบารมี ฯลฯ   (สมเด็จพระญาณสังวร) 
-เกมกรรม :  วิปสสนานุบาล  : 7 เดือนบรรลุธรรม :  (ดังตฤณ) 
-ฐานิยปูชา   (หลวงพอพุธ ฐานิโย)  
-แดเธอผูมาใหม : วิถีแหงความรูแจง ฯลฯ  (หลวงพอปราโมช ปาโมชโช)  



 

เสริมดวงแกกรรมดวยตนเอง  

          “กรรม” เปนเรื่อง “อจินไตย” คือเรื่องท่ีปุถุชนเขาใจถูกตองถองแทได
ยาก  ผูจะเขาใจไดลึกซึ้งคือพระพุทธเจาหรือระดับพระอรหันต   ดังนั้นปุถุชน
(แมเปนนักบวช) ท่ีอางเปนหมอดู รางทรง เห็นกรรม ฝากพิจารณาวาเชื่อไดจริง
หรือ??  เขาเคยอานพระไตรปฎกหรือยัง??  รูจักการเจริญสติท่ีถูกหรือไม ??   

 การบิดเบือนหลักธรรมโทษแรงเทาทํารายพระพุทธเจา  หลายคน
บิดเบือนหลอกลวงท้ังตั้งใจและไมตั้งใจมานาน  สงผลเบื้องตนท่ีหนาตาเริ่มดู
เพี้ยน หมองคล้ํา ตาลอย หลุกหลิก บางคนใบหนาบวม บิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปทรง 
บางคนถึงขั้นบิดใจใหเพอเจอ แตงตัวประหลาด แนวคิดเริ่มขาดเหตุผลหนักขึ้น 
มักถูกดึงหางพุทธศาสนาดวยมอบกายถวายชีวิตบูชาผ-ีเทพเจา 

 การไหวเทวดาไมผิด แตตองไหวแบบเด็กเคารพผูใหญ เคารพในความดีท่ี
เขาเคยทําจนไดมาเกิดเปนเทวดา ไมใชไหวเพื่อหวังยึดเปนท่ีพึ่ง  สําหรับชาว
พุทธ(แท) เทพท่ีอาจไหวเสริมจากพระรัตนตรัย ดวยความเคารพ ควรเปนเทพท่ี
มีกลาวไวในพระไตรปฎกเทานั้น เชน.. พระอินทร พระพรหม ฯลฯ 

 สวนเทพศาสนาอื่น เทาท่ีศึกษามาจากครูบาอาจารยคือ.. เปนสมมติเทพ 
เปนเทพท่ีสมมติเอาคุณธรรมแตละดานมาตั้งชื่อ ตั้งเรื่องราว ใหเปนท่ีพึ่งทางใจ 
เปนกุศโลบายใหอยูในกรอบของความดีงาม เพื่อจิตมีสิ่งยึดเหนี่ยว  ซึ่งเปนสิ่งท่ีดี 
ใครจะนับถือตอไปก็ไดตามศรัทธา แตโปรดเขาใจวา.. ถาคิดวาเปนชาวพุทธแท 
และจะบรรลุธรรมเปนอริยะไดจริง  ตองยึดพระพุทธ พระธรรม และพระอริย
สงฆเปนท่ีพึ่งสูงสุดเทานั้น ซึ่งมีพระอรหันตท่ีเดนในดานตาง ๆ อีกเปนรอยทาน
ใหกราบไหว และมีอยูจริง  ( บทชินบัญชร ถาแปลออกจะเขาใจวา.. คือการไหว-
ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสาวกนั่นเอง ) 



 

         บูชาสิ่งใดจะไดพลังสิ่งนั้นเขาตัว บูชาผีก็มีพลังแบบผี  วิญญาณท่ียังมี
กิเลสอาจชวยใหรวยไดในบางคน แตมักรวยแบบหลงโลก รวยแบบมีทุกขตามมา 
ไมสามารถพึ่งพาตนเอง และปฏิบัติธรรมขามพนทุกขไดยาก (หรือไมไดเลย) 
และอาจตองตกเปนทาสบริวารในภพเบื้องหนา   

 ตรงขามกับการบูชาแนวแนในการยึดพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง ท่ีจะไดพลัง
พุทธะเขาตัว เปนมงคลสูงสุดเปนพลังแหงมหาปญญา    จะรวยแบบมีสติไมหลง
โลก มีสุขไดยั่งยืนกวา แตอาจรอผลนานหนอย เหมือนไมยืนตนท่ีใหผลตางกับ
พืชไรราคาถูก  เราไมไดนับถือศาสนาเพื่อใหรวย แตความรวยเปนผลพลอยได 
เหมือนปลูกมะมวงตองไดตนมะมวง ไมมีทางโตเปนทุเรียน!!   อยาสับสนเอา
หลักของพระท่ีควรสละทุกอยางทางโลกมาใชกับคนธรรมดา ฆราวาสธรรม คือ
หลักเพ่ือมีชีวิตฆราวาสไดอยางสุขสมบูรณ  (ในเสนทางแหงการทําดี เวนบาป)    

 เรื่องอจินไตยเปนเรื่องไมควรเอามาคิด แตหมายถึงในแงพยายาม
วิ เคราะห เจาะลึกขณะสติปญญาไมพรอม    ไมไดหมายถึงหามศึกษา
เรียนรู  การศึกษาเรื่องกรรมมีประโยชนมาก แตตองศึกษาใหถูกตองในระดับ
พอดี เชน.. ใหเกิดศรัทธาในกรรมวาสงผลในอนาคตไดจริง   คลายเจอตนมะมวง 
ควรรูพอเขาใจภาพรวมวาเปนตนที่ออกผลกินได   ไมจําเปนตองรูวาท้ังตนมีกี่ใบ 
แตละใบมีกี่เซลล ฯลฯ      

 พระพุทธองครูแจงทุกสรรพสิ่ง    แตหลายเรื่องจะไมยืนยันวาตองเกิดสิ่ง
นั้นแน ๆ  แตตรัสประมาณวา.. หากทําสิ่งนี้จะไดผลแบบนี้ เชน หากยังมีคน
ปฏิบัติธรรมถูกตอง ศาสนาจะอยูเกินหาพันป ไมไดฟนธงวาศาสนาจะอยูไดแค
หาพันป  แสดงใหเห็นวา..  "กรรมปจจุบัน" เปนหลักสําคัญที่เปลี่ยนดวงชะตา
และเสนทางชีวิตไดจริง    



 

 การทําบาปแตละดานสงผลตางกัน ทําบุญแตละอยางมีอานิสงส
ตางกัน  บุญบาปไมเคยหายไปไหน เราทําบุญลางบาปไมไดก็จริง  แตใชบุญ 
(ดวยใจสํานึกผิด) ถวงดุลอํานาจผลกรรมจากบาปได แตตองทํามากพอและถูก
ดานดวย  ตัวอยางเปรียบเทียบแบบงาย เชน.. เราขโมยของเขาไป ตองแกกรรม
ใหถูกวิธ ี โดยเอามาคืนหรือซื้อของดีกวาหลายเทามาชดใช ตองขอโทษสํานึกผิด
ตอเจาทรัพย ทําดีไถโทษจนกวาเขาจะอภัย หรือรับโทษสมความผิดท่ีทํา   ไมใช
ขโมยของเขาไป แตพอสํานึกผิด ดันเอาเงินไปซื้อปลาปลอย ทําหนังสือธรรมะ
แจก แมเปนความดีแตมันไมตรงดานความผิดที่เคยทํา   

เผยแพรธรรมะสงใหเกิดปญญา แตโอกาสถูกไฟไหมบาน ถูกขโมยของ 
ยังมีเปอรเซ็นตเทาเดิม จากผลกรรมท่ีเคยขโมยหรือโกงคนอื่น  บางคนคิดวาตน
ไดทําความดีเปนประจํา แตชีวิตบัดซบเจออุปสรรค สวนใหญเพราะทําดีไมมาก
พอ และไมถูกดานกับบาปท่ีเคยทําไวนั่นเอง (อาจมียกเวน เชน ผูบําเพ็ญบารมี 
ท่ีตองเจออุปสรรคปญหา มากกวาคนทั่วไปหลายเทา)    

         การตรวจดวงแกกรรม เสริมดวงใหตนดวยการทําบุญเฉพาะดานใหตรง
กับความทุกขท่ีเจอมีคราวๆ ดังนี้..    หากรางกายพิการ ออนแอ ปวยเปนโรค 
แพงาย มักเกิดจากผิดศีลขอหนึ่งในอดีต ควรแกหรือเสริมดวงใหตนเอง ดวยการ
ตั้งจิตไมคิดทํารายคนและสัตวเด็ดขาดตลอดชีวิต  หมั่นทําบุญดาน  “ใหชีวิต
เปนทาน” ปลอยโค ปลอยปลาในตลาดท่ีรอการฆาไปทําอาหาร  (ปลา นก เตา 
ในวัด เปนสัตวไมมีทางถูกฆา ถูกจับมาขังรอซื้อปลอยแลวจับมาขังใหม )   

 บริจาคเลือด บริจาคอวัยวะ รวมบุญในการสรางโรงพยาบาล ชวยชีวิต
คนและสัตวใหพนอันตราย (หรือเลิกคิดฆาตัวตาย)  ตักบาตร ถวายอาหาร     
ยารักษาโรคแก..พระ หรือใหพอแม ลูกหลาน หมาแมว บุคคลท่ัวไป ยิ่งทํามาก 
ยิ่งบรรเทากรรมไดมาก อยาเจาะจงเลือก เจอคนหรือสัตวลําบากใหชวยทันที  



 

ขาวหนึ่งมื้อตอชีวิตไดอีกหนึ่งวัน  ซื้อขนม-น้ําใหขอทานเด็ก ดีกวาใหเงิน 
ทําบุญดานนี้อยาเลือกบุคคลสถานท่ี  ใหชวยทันทีท่ีมีโอกาส  ยกเวนวัดไมดี   
พระไมดี ไมควรสนับสนุน วัดไหนมีปลัดขิก มีเทพนอกศาสนา อาจถือวาไมใชวัด
พุทธแท ไมควรสงเสริม คือไมควรทําบุญดวย ศาสนาพุทธนับถือพระรัตนตรัย
เทานั้น คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีพระอริยสาวกอีกมากใหปนบูชา 
กลับไปปนเทพตางศาสนา ทําอวัยวะเพศเทียมมาใหบูชา  ถามวานี่พุทธหรือ ?? 
ฮีกลวย !! จะไปขลังอะไร มันของต่ําฯลฯ พระผูรูทานสอนไวแบบตีแสกหนาเลย   

การสาดขาวสาร-เศษอาหารในพงหญา ใหนก หนู มด  ขันน้ําสะอาดวาง
หนาบานใหแมว หมา ไดประทังชีวิตแทนกินน้ําคลําขางถนน  ทําดวยจิตเมตตา
อยากใหเขาพนทุกข ไมใชอยากไดบุญ จิตโลภในบุญสงใหกําลังบุญถูกลดทอน 
การทําบุญที่ดีตองทําเปนประจํา สม่ําเสมอ ตั้งจิตทําใหไดอยางนอยทุกเดือน ทุก
สัปดาห ทุกวัน (ท่ีมีโอกาส) ยิ่งด ี 

         สําหรับกรณีทําแทง ซึ่งเปนบาปใหญดึงความซวยติดตัวหลายภพชาติ  
และเปนการผิดศีลขอ 1 ซึ่งรายแรงมากเพราะไมใชฆาใครแตฆาลูกตัวเองแท ๆ 
จะมีวิธีทําบุญบรรเทากรรมท่ีมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอีก ขอยกไวตอนตอไป 
คนท่ีคานวาแกกรรมไมได ใหลองนึกความจริงวา ถามีคนทําผิดแลวสํานึกผิด
กราบขอขมา กับคนไมทําอะไรเลย คุณจะโกรธและอยากทํารายใครคืนรุนแรง
กวากัน  องคุลีมาลฆาคนเกือบพัน  ยังเปนอโหสิกรรม พนนรกเปนอรหันตได 

อยาลืมวากรรมปจจุบันสําคัญท่ีสุด  เรื่องสุขภาพไมใชแคทําบุญตรงดาน 
แตการเลือกกินอาหารมีประโยชน ออกกําลังกายพักผอนใหพอ การมีวินัยหาม
ใจงดสิ่งเปนโทษ เชน มันหมู หนังไก  ถือเปนการปฏิบัติธรรม เปนการขัดเกลา
จิตใจตอสูกับกิเลสในระดับตน ท่ีปลอยไวจะกลายเปนสันดานเสียไดในภายหนา   



 

         หากบานไฟไหม ของหาย ถูกขโมย โดนโกง ธุรกิจลม มีอุปสรรค ฐานะ
ยากจน  มักเกิดจากเคยผิดศีลขอสอง (ซึ่งอาจเปนอดีตชาติ) เสริมดวงบรรเทา
กรรมใหตนเอง ดวยการตั้งจิตวาตอไปนี้จะไมโกงไมเอาเปรียบ ไมลักขโมยของ
คนอื่นเด็ดขาด   จากนั้นใหหมั่นบริจาคทานใหหลากหลายครบวงจร  ไมตองทํา
มากแตทําใหบอย  ขั้นแรกควรเลือกทําในปริมาณท่ีสามารถสละไดโดยใจไมทุกข 
ไมเสียดาย เมื่อทําเปนประจําจิตจะพัฒนาขึน้ไปเองตามลําดับ   

คนสวนใหญไมสามารถรูวาชาติกอนเคยโกงหรือเอาของใครมา  จึงตอง
สรางจิตของผูใหสะสมไวมากท่ีสุด  ชวยเหลือคนสัตวในทุกกรณีเทาท่ีทําได 
โดยเฉพาะคนใกลตัว พอแมพี่นอง เพื่อน คนขางบาน เด็กหรือหมาในซอย   
ลวนเปนแหลงใหสะสมบุญไดดีในทุกวัน  การใหควรทําดวยจิตท่ีไมหวังสิ่งตอบ
แทน ตองการใหเกิดประโยชน ใหความสุขกับผูอื่น     

     หลักธรรมชาติคือ..    " ทุกคนจะทําดีกับคนที่ทําดีกับเขากอนเทานั้น "       
ถาอยากใหคนอื่นทําดีกับเรา ตองทําดีกับเขากอนเสมอ  เมื่อทําดีกับคนรอบขาง
เปนประจํา จะเปนท่ีรักของทุกคนไดไมยาก  ยกเวนทําดีกับคนชั่ว ท่ีเขาอาจไม
เห็นคุณคา ไมมีทางไดดีจากเขากลับมา  แตความดีท่ีเราทําไมสูญหายไปไหน จะ
เสริมสรางพลังเมตตาในจิตใหมากยิ่งขึ้น จิตท่ีดีจะดึงดูดคนดีเขามาแทน หรือ
ผลักใหยายไปอยูรวมกับคนดีท่ีเหมาะสมกับเรา   ขอแคอดทนทําความดีใหมาก
พอ ทําดีไดแมกับคนท่ีเราเกลียดหรือเคยทํารายเรา  ผลของความดีท่ีตองอดทน
และใชกําลังใจสูง จะเสริมดวงเปลี่ยนทางชีวิตใหดีขึ้นกวาเดิมไดจริง  

         มีหลักในการจัดสรรชีวิตใหเกิดความเจริญไดงายขึ้นดวยการแบงทรัพย
เปนสี่สวน... 1.เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา ตนเองและครอบครัว   2.เก็บออมไวยาม
ฉุกเฉิน    3.เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ    4.สําหรับบริจาคใหทาน    



 

 บุญดานการใหท่ีสําคัญท่ีสุดและตองทําใหไดคือ  ตองทํากับพอแมหรือผู
เล้ียงดูเรากอนเปนอันดับแรก  แลวคอยจัดสรรการบริจาคใหไดหลายกลุมบุคคล
ท่ีอยูรอบตัว กระจายไปสูหลายวัด หลายมูลนิธิ จะดีกวาปกหลักทําบุญท่ีเดียว 
ซึ่งอาจพลาดเจอพระปลอมที่สรางภาพผูทรงศีลไดอยางแนบเนียน    

อยาสักแตวาให แตควรพิจารณาวาใหแลวเกิดประโยชนแคไหน ยิ่งมีเงิน
นอยยิ่งตองรอบคอบ เงินหนึ่งรอยอาจสูญเปลาถาใหกับบางคน  แตอาจมี
ประโยชนมากถาไดสละใหบางคน  “ชั่วชางชีดีชางสงฆ” เปนคําท่ีใหรูจักปลอย
วาง อยาตําหนิคอยจับผิดผูอื่น  แตไมใชใหโงทําบุญกับพระพิสดารสอนเพี้ยนผิด
หลักศาสนา   เจาอาวาสบางวัดและแมชีบางคนเห็นชัดวาแตงหนา  ก็ยังกราบ
ไหวกันไดลงคอ แคศีลแปดกับกิเลสงายๆ ยังชนะไมได  จะมีคุณสมบัติเปนเนื้อ
นาบุญ มีจิตบริสุทธิ์ถึงธรรมไดจริงหรือ ?? ( ศีลแปด คือฏกเริ่มตนท่ีตองเขมงวด 
หามแตงหนา เสพสิ่งบันเทิง ของหอม สมาทานแลวไมทําเทากับหลอกลวง )    

ฝากไวอี กอย าง . .  ถ า ไมอยาก เปนส วนหนึ่ ง ในการร วมทําลาย
พระพุทธศาสนา กรุณาอยาเอาเงินใสบาตรพระ ถาอยากถวายอาหารใหทํากับ
พระท่ีทานเดินบิณฑบาตร อยาสนับสนุนพระท่ียืนแชนิ่งอยูตามตลาด เพราะ
เทากับเรากําลังสงเสริมภาพลักษณใหศาสนาดูเสียหาย พระควรเดินบิณฑบาตร
ไดอาหารพอดีแลวรีบกลับวัด  พระท่ีเครงจะไมยอมใหเอาเงินใสตอนบิณฑบาตร 

ถาอยากบริจาคเงินใหไปหยอดตูท่ีวัดจะไดบุญมากกวา หรือถวายเปน
กองกลางของสงฆ เอยปากขอถวายเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนา การท่ีชาวไทย
จํานวนมากเอาเงินหยอดใสบาตรพระ ตักบาตรกับพระที่ยืนแช สงผลใหเกินพระ
ปลอมจํานวนมาก ท่ีสักแตวาบวชเพื่อหาเล้ียงตนแบบสุขสบาย ไมไดปฏิบัติธรรม 
หรือทําสิ่งท่ีพระควรกระทํา การทําบุญกับพระปลอม สูเอาเวลาไปทํากับขาวให
พอแมกิน เอาเงินซื้อของใหพอแมตัวเอง ยังไดบุญมากกวาเปนลานเทา  



 

เปนชาวพุทธก็ตองศึกษา และชวยรักษาศาสนาใหถูกตองดวย นับถือ
ศาสนาอยาสักแตวานับถือแตปาก เอาแตทําตามกันไป บุญไมไดเกิดจากการสัก
แตวาทํา ทํากับพระไมดี พระปลอม เทากับสรางโจรใหมีกําลังในวัด เมื่อพระ
ปลอมมีอยูเต็มหลายวัด สุดทายความเสื่อมจะเขาครอบงําศาสนา  จะสนับสนุน
พระปลอมไปอีกแคไหน จะรวมมือทํารายศาสนาทางออมอีกเทาไหร ?? 

  

         จิตท่ีทําดวยใจเสียสละ (ไมใชบาบุญ) จะมีกระแสพลังดึงดูดเอาทรัพย
กลับเขามา เพื่อจะไดมีไว “ให” หรือทําประโยชนตอไปไดตามจิตท่ีอยาก
ให   คนท่ีทําบุญแบบถูกทางเปนประจําสม่ําเสมอ จะพบปาฏิหาริยดวยตนเอง
แทบทุกคนวา.. ถึงเวลาคับขันจะเอาตัวรอดไดอยางไมนาเชื่อ สําหรับคนไมคอย
มีเงินสามารถทําบุญดานการใหได เชน.. ใชแรงชวยงาน ชวยทําความสะอาด 
ชวยยกของ ประสานงาน ฯลฯ  ( ทําความสะอาดวัด-พระประธานชวยเร่ืองผิว )  

หลายคนมัวแตคิดรอใหรวยกอนแลวคอยบริจาคทาน เปนเหตุผลท่ีทําไม
ไมรวยซะที  ไมหมั่นทําบุญจะเอาบุญท่ีไหนมาทําใหรวย ทุกอยางมันตองควบคู
กันไป  คนเราจะจบปริญญาได ตองเรียนอนุบาลมากอน  จะทําบุญใหญไดตอง
หมั่นสะสมบุญทีละนอยไปกอน   

“การเอาชนะความโลภและจิตที่ตระหนี่ ได เปนแกนของการ
ทําบุญ  ไมใชจํานวนเงินมากหรือนอย” หลายคนมองขามผลบุญท่ีเกิดทันใจ
และเห็นทันตานั่นก็คือ “ความสุขใจ อิ่มใจ”  ท่ีกลับคืนทันทีท่ีเราสละใหดวยใจ
ปรารถนาดีตอผูอื่น การคาดหวังใหผลบุญตอบแทนตนไดเร็วอยางใจ มันไมใช
การทําบุญแตเปน.. “การลงทุนหวังกําไร”  เมื่อมุงหวังแตกําไรจากการ
ทําบุญ  แลวจะเอาบุญตัวจริงท่ีไหนไปชวยแกบรรเทากรรมใหตนเอง!!   



 

วิธีทําบุญท่ีครูอาจารยแนะนําไวสําหรับคนเงินนอยและไมมีเวลา ใหหา
กระปุกหนึ่งใบ หยอดเงินเทาท่ีทําไดทุกวัน แมแควันละบาทก็ยังดี  เมื่อเต็มหรือ
ทุกสิ้นเดือนคอยนําไปถวายวัดหรือบริจาคใหมูลนิธิอีกที  เปนการสะสมทาน
บารมีในทุกวันและทําไดจริงกับทุกคน ควรสอนลูกใหทําแตยังเด็ก จะสงผลถึง
ความมั่นคงการเงินของลูกในอนาคต ภายหนาจะกตัญูเปนท่ีพึ่งของพอแม  
เปนฐานบารมีท่ีไมควรมองขามสําหรับทุกคน  อยากใหลูกกตัญูตองสอนลูกแต
เด็ก ใหลูกสะสมบุญแตเด็ก ไมใชรอใหโตแลวมาสอนทีหลัง มันจะไมทัน 

 

ทุกขเพราะลกู-คนรัก ?? 
  

ชาติหนาเขาจะกลายเปนลูก เปนแฟนคนอื่น 
เดินสวนกัน เจอหนากัน กจ็ํากันไมไดแลว 

ชาตินีเ้พียงละครฉากหนึ่ง ที่ตองมาใชชีวิตรวมกัน 
อยาทุกขเพราะคนอื่นอีกเลย 

ชี้วิตนี้นอยนัก.. เรงสะสมบุญกุศลใหตัวเองกอนสายไป 
ไมมีใครรัก และทําบุญใหเรา ไดเทา.. "ตัวเราเอง" 

 

 



 

กรรมกับความรัก  

ทุกขเพราะรักเปนเรื่องท่ีเจอแทบทุกคน เปนทุกขทางใจอันดับตนๆ    
ซึ่งเปนธรรมดาของโลกดั่งคําพระวา “ที่ใดมีรักที่นั่นยอมมีทุกข”  ชีวิตปกติเปน
ทุกขอยูแลว แตหลายคนตองเจ็บเพิ่มหลายเทาจากกรรมท่ีเคยผิดศีลขอสามใน
อดีต  คือ การนอกใจคนรัก ผิดลูกเมียคนอื่น มีเพศสัมพันธกับบุคคลตองหาม 
เชน ญาติพี่นอง นักบวช  ,  เมื่อทํากรรมไมดีไว จะเกิดพลังงานรูปแบบหนึ่ง
สะสมในจิต  มีผลดึงคนมีพลังงานคลายกันมาใกลหรือชอบพอถูกคองาย
ขึ้น  หากเคยนอกใจเปนชู  หลังเกิดใหมหรือเวลาตอมาจะดึงใหถูกชะตากับคน
เจาชูหลายใจ จะทําใหหมั่นไสหรือมองขามคนดีมีศีลท่ีรักจริง   

คําท่ีวา..“ผูหญิงชอบคนเลว ผูชายชอบผูหญิงเราใจ”  ความจริงคือ.. 
ผูหญิงเลว-กิเลสหนาจะชอบผูชายเลว   ผูชายที่ชอบผูหญิงเราใจ แตงโป    
มีแตพวกหื่นกามเทานั้น ไมไดชอบเพราะรักจริง  ผูหญิงดีจะชอบคนดี ขยัน     
รักจริง ดูแลครอบครัวได  ผูชายดีตองการกุลสตรีมาเปนแมของลูก  นอกนั้น  
.. แคที่ระบายอสุจิ !!      

ลองนึกถึงคนท่ีมีพรอมท้ังหนาตา ฐานะ การศึกษา  จะเปนท่ีชื่นชอบใน
ใจของหลายคน แตใหคิดจีบเปนแฟนอาจลังเลวา เราไมคูควร คงไปกันไดยาก 
(ยกเวนมีดีพอกัน)   คนปลอยตัวมั่วกามมานาน หากไดเจอคนดีพรอมทุกอยาง 
ถึงจุดหนึ่งจะรูสึกไมคูควร ขยะแขยงตัวเอง   คิดอยากใหเขาเจอคนดีกวา     
สะสมพลังงานหรือนิสัยแบบใดไว จะเปนสะพานใหเชื่อมกับคนในระดับเดียวกัน
ไดงาย   คนรักท่ีจะไมนอกใจ ตองเปนคนดีรักษาศีลเทานั้น   ซึ่งจะไดคนดีมีศีล
เปนคูครอง ก็ตอเมื่อเราตองมีศีลและมีดีใหพรอมกอนดวย ถึงจะครองคูยาวนาน
และมีความสุขไดจริง   



 

การผิดศีลขอสาม มักสงใหจิตพรามัว ตัดสินใจและมองคนผิด กวาจะรู
วาไมดีจริง อาจเสียตัวหรือหลงรักไปแลว  หลายคนเจ็บเจียนตายเพราะทุมรัก
หมดใจ เฝารําพึงแตวา.. ทําไมตองโดนทํารายแบบนี้ ท้ังท่ีเปนคนดี ไมคิดนอกใจ
แมมีโอกาส แตหารูไมวานั่นเปนแรงกรรมท่ีเคยทําไว ดลใจใหหลงรักคนผิดอยาง
ถอนตัวไมขึ้น  ยิ่งรักมากจึงยิ่งทุกขมาก ทําใหเจ็บตอนกําลังรักสุดหัวใจ เปน
จังหวะท่ีกรรมจัดสรรเอาคืนใหสมกับท่ีเคยทําคนอื่นไวในอดีต  แตกลับทําใหบาง
คนเขาใจผิดวา หากรักจริงเปนคนดีแลวจะเสียเปรียบเปนคนโง ตองเจ็บอยูฝาย
เดียว   บางคนถึงขั้นประชดเลิกรักใครจริง  ปลอยตัวมั่วกามสุดโตงไปเลย   

มนุษยเปนสัตวชนิดเดียวท่ีมีเพศสัมพันธไดดวยความรัก คนมั่วกามไดไม
เลือกหนาโดยไมตองมีความรัก เทากับสรางจิตใหหางจากความเปนมนุษยไป
เรื่อย  หลังตายมีโอกาสสูงท่ีจะไดเกิดใหมเปนสัตวเดรัจฉาน เพื่อผสมพันธได
โดยไมตอง “มีความรัก”  ไมมีใครลงโทษใหเกิดเปนสัตว แตการจะไปเกิดเปน
อะไร ขึ้นอยูกับขอมูลในจิตท่ีไดสะสมไว จะประมวลผลในการสรางรูปกายใหม
ใหหลังตายจากชาตินี ้   

ซึ่งวิทยาศาสตรพิสูจนไดแลวเรื่องจิตใตสํานึก ท่ีทํางาน สรางรางกายจาก
เด็กจนโตเปนผูใหญไดเองโดยอัตโนมัติ  เปนเครื่องยืนยันวา.. “จิตสรางรูปกาย
ไดจริง”  จิตประณีตยอมสรางรูปกายไดประณีต  จิตหยาบยอมสรางกายให
หยาบ-พิการหรือนาเกลียดไดแตกตางกันไป  ผลของวิบากจากชาติกอนสงใหมี
รูปกายในปจจุบัน ไมไดหมายความวาจิตจะดีหรือชั่วเหมือนเดิม หากยังไมบรรลุ
เปนพระอริยะ ทุกคนยังเลื่อนขึ้นลงปรับเปลี่ยนไดเสมอดวยกรรมปจจบุัน  

สิ่งท่ีหลายคนมองขามคือกรรมท่ีทํากับพอแม ซึ่งยอนใหผลจากคนท่ีเรา
รักและเกรงใจมากสุด คือ.. ลูก คนรัก ลูกคาหรือเจานาย  แคตอนเด็ก โดดเรียน 
กลับบานชา ปลอยพอแมรอดวยใจทรมาน หวงสารพัด โทรไปไมรับ   



 

วินาทีท่ีพอแมคิดถึงลูกแทบขาดใจ อาจยอนกลับใหมีแฟนชอบแอบหนี
เท่ียว ไมรับโทรศัพท ปลอยรอเกอ หายไปใหหวงเปนประจํา   หากเปนลูกท่ีไม
เคยชวยงานบาน     อาจตองรับกรรมเปนขี้ขานายจาง  เหนื่อยสายตัวแทบขาด
เพื่อลูกคาท่ีเคารพ หรือกลายเปนคนใชใหคนท่ีตัวเองรัก   หลายคนไมเคยเปน
หวงแสดงความรักใหพอแมชื่นใจ กรรมจะสงใหไดคนรักท่ีเมินเฉย ทําใหรูสึก
วาเหวไมตางกับท่ีพอแมเรารูสึกเชนกัน ( คาถาแฟนรัก คือ..ทําอยางไรกับพอแม
จะไดสิ่งนั้นคืนเสมอ )  

 

การใสอารมณ ใชคํ าแรง ตะคอกใสพอแม  เจ าอารมณ  งอนไร
สาระ     สิ่งเหลานี้ลวนเปนกรรมรายแรงท่ีรอการสะทอนคืนใหคุณโดยผานคนท่ี
คุณรักหรือผูมีอํานาจเหนือคุณอยางหลีกเลี่ยงไมได  กรรมเปนเรื่องซับซอน    
แคพอคาดเดาเทานั้น  วาสิ่งท่ีกําลังเผชิญนาจะเกิดจากทําอะไรไวในอดีต  วิธีแก
กรรมเฉพาะดานจึงตองหวานใหท่ัว ทําใหครอบคลุมใหมากไวกอน   หากมี
ปญหาเรื่องความรัก แนะนําใหทําบุญดานท่ีเกี่ยวกับการใหความรักโดยตรง
กอน  เร่ิมท่ีพอแม ครูอาจารย ผูมีพระคุณ และสิ่งมีชีวิตรอบตัว 

ตัวอยางการกอดหอมบอกรักพอแมบอย ๆ เพียงเทานี้ก็มีโอกาสทําให
คุณเจอคนรักท่ีกอดหอมและบอกรักคุณบอยเชนกัน สิ่งที่ทําใหพอแมสุขใจใน
อันดับตน ๆ  คือความรักหวงใยจากลูกตัวเอง  งานวิจัยบอกวา.. สิ่งเหลานี้ทํา
ใหมีกําลังใจสูชีวิต สูปญหา สงผลใหรางกายแข็งแรงขึ้นดวย  ใครเลี้ยงสุนัขคงรูดี 
เวลาเขาดีใจท่ีเจอเรา แสดงความรักตอเรา มันทําใหหายเศราหายทอใจ และมี
ความสุขไดอยางไมนาเชื่อ จึงเกิดเปนศาสตรสุนัขบําบัด รักษาคนปวยในหลาย
ประเทศไดผลเปนอยางดี  



 

ทําบุญกับพอแมใหหัดทําตัวเหมือนหมาไวบาง  คือ..  ยิ้มดีใจ  สีหนาสด
ชื่น เมื่อเจอพอแม เมื่อโดนตีโดนดุก็ไมโกรธ  นั่งฟงดวยกิริยานอบนอม ไมแสดง
การตอตาน พออารมณเย็นก็เขาไปเอาใจ  อีกสารพัดท่ีลองนึกดูถึงพฤติกรรม
ของหมานะครับ..  ( หลายคนรักหมามากกวาลูกซะอีก เพราะมันออนเกงกวา ) .
ถาคุณทําได  รับรองวาเปนบุญใหญท่ีสงใหพอแมคุณมีความสุขมากขึ้น และ
แนนอนวา  ผลกรรมจะสงใหคุณมีความสุขกับ.. คูรัก/ลูก ของคุณเชนกัน  

  ครูอาจารยสอนไวถามีปญหาหัวใจ นอกจากบุญท่ีตองทํากับพอแมกอน 
ใหลองออกไปทําบุญใหหลากหลายติดตอกันสักเจ็ดวัน  ทําบุญใหความรักดวย
การซื้ออาหารเลี้ยงหมาแมวขางถนน ใหอาหารปลา ไปชวยเลี้ยงเด็กกําพราตาม
มูลนิธิ  ซื้อขนมของเลนใหเด็กเรรอน    เยี่ยมคนถูกท้ิงในบานพักคนชรา        
ชวยกิจกรรมของมูลนิธิตางๆ  ถวายเพลพระที่ รพ.สงฆ  ตักบาตร ถวายสังฆทาน 
ฯลฯ   

 การเดินทางไปทําบุญเพียงลําพัง จะทําใหเกิดความเขมแข็งทางจิต    
คนทุกขเพราะรักสวนใหญมักมีจิตท่ีจองพึ่งพา หากําลังใจจากคนอื่น    ถาตาง
คนตางตองการความรักจากอีกฝาย เปนเหมือนเสือท่ีผลัดกันกินเนื้อ จึงตองทุกข
ท้ังคู    จะมีสุขจริงตองเกิดจากตางปรารถนาดี    อยากทําใหอีกฝายมี
ความสุข   อยากใหคนท่ีเรารักมีความสุข ไมใชอยากไดความสุขจากคนที่เรารัก  

 สวนใหญบอกรักมาก สุดทายรักตัวเองท้ังนั้น ตองการใหเขาเปนของเรา
คนเดียว เขาชอบคนอื่นแลว แตไมยอมใหเขาไปมีความสุขในคนท่ีเขาตองการ!! 
การทําบุญในท่ีนี้หมายถึงคนที่ยังโสด หรือคนท่ีเพิ่งอกหัก แตสําหรับคนกําลังมีคู 
การดูแลเอาใจใส  ดูแลคนรักใหดี  เปนสิ่งจําเปนมาก การพูดจาสุภาพตอกัน  
ทุกอยางท่ีคุณปฏิบตัิกับเขาไว   ขอใหทําเหมือนสมัยเพ่ิงเริ่มจีบกันใหม ๆ รับรอง
ไดวา.. คูของคุณโอกาสจะนอกใจเปนไปไดนอยมาก   (การทําดีกับแฟน=ทําบุญ) 



 

การทําบุญคนเดียวเหมาะสําหรับคนโสด,พึ่งโดนท้ิง หรือตองการเพิ่ม
ความเขมแข็งทางจิตเฉพาะบุคคล แตไมเหมาะกับคูรักหรือคนในครอบครัว     
ท่ีควรพาไปทําบุญรวมกันเปนประจํา ใหสังเกต.. แมบานท่ีชอบไปทําบุญคนเดียว 
มักมีปญหาครอบครัวไดงาย ท้ังลูกดื้อ ผัวมีเมียนอย   

ทําความดีจะเกิดคลื่นพลังบวก  มัวเมากิเลสจะเกิดคลื่นพลังลบกระจาย
แผรอบตัว  พลังงานท่ีตางกันจะผลักกัน จะทําใหรูสึกไมลงรอยกัน จึงไมแปลกท่ี
ลูกกับผัวจะเบื่อขี้หนาแมและเมียไดงาย สั่งสอนบอกอะไรไมอยากฟง  : คนชั่ว
อยูใกลคนชั่วแลวสดชื่นมีความสุข  ลูกจึงไปมั่วกับเพื่อนชั่ว  ผัวไปราเริงกับ
ผูหญิงท่ีชั่วพอกัน  เปนการจําแนกคนแตละกลุมโดยธรรมชาติ  ไมใชเรื่องแปลก
ท่ีคนเลวจะคบกับคนเลวเทานั้น  ( หรือชวงกรรมเกาใหผล อาจหลงรักคนเลวจน
โงหัวไมขึ้น )   

   การพาคนในครอบครัวหรือคูรักไปทํากิจกรรมกุศลรวมกันบอย ๆ จะสง
ใหเกิดสายใยบุญผูกใจไว เมื่อมีพลังบุญเทากัน อยูรวมกันจะอบอุนมีสุข ทําอะไร
ถูกคอถูกใจไปหมด   การพาไปทําบุญยังเดาไดวาเปนคูบุญหรือคูเวรมากอน 
โดยมากคนเปนคูบุญมากอน มักชวนทําบุญโดยไมตองบอกหรือตองบังคับ ทําได
ราบลื่น ตางกับคูเวรท่ีชวนไปยาก อุปสรรคมาก มีเหตุใหเจ็บปวย รถเสีย อาจผิด
ใจกันอยางไมมีสาเหตุทั้งกอนและหลังทําบุญ    

 อยางไรก็ดี   ไมวาจะเปนคูบุญหรือคูเวรมากอน   อยาลืมหลักท่ีวา..  
"ดวงและทุกอยางเปลี่ยนไดดวยกรรมปจจุบัน"  คูบุญท่ีไมชวนกันทําบุญ     
ไมนานอาจกลายเปนคูเวร  คูเวรท่ีกรรมเลนงานใหตองมาครองคูเพื่อทํารายกัน 
หากตั้งมั่นรวมทําความดีอยางสม่ําเสมอ  อาจเปลี่ยนเปนคูบุญ ครองคูอยางมีสุข
ไดไมยาก เพียงแตตองอดทนพยายามสูง สรางกุศลใหมากกวาอีกหลายเทา 



 

  หลักของการทําบุญแกกรรม คือจิตท่ีสํานึกผิดและยอมรับวาทุกขท่ีเจอ
คือสิ่งท่ีเราเคยทําไวและกําลังชดใชคืน เจ็บแคไหนใหนึกยอนใหไดวา เราตอง
เคยทํากับคนอื่นไวเทานี้หรืออาจจะมากกวานี้หลายเทา  ท่ีเจออยูคือการใชหนี้
ซึ่งมันจะหมดและบรรเทาไปในไมนาน ตั้งจิตสมาทานรักษาศีลขอสามอยาง
เขมงวด ตอไปจะไมทําผิดดานนี้อีกแลว  

 ทําบุญทุกครั้งอุทิศใหกับคนท่ีเราเคยทําราย   เคยเปนชูหรือแยงคนรัก
เขามากอน แมจะเปนอดีตชาติท่ีเราไมอาจรูชื่อไดก็ตาม  สวดมนตทําสมาธิและ
กราบขออโหสิกรรม ขอใหเขายกโทษให ทําใหเปนประจํา ย้ําสัญญากับตัวเองให
ไดวา.. เข็ดแลวจะไมทําอีกแลว  จะตั้งตนเปนคนใหม รักษาศีลโดยเฉพาะขอสาม
ใหบริสุทธิ์ใหได   

การรวมเผยแพรธรรมะ ฟงธรรมะใหหลากหลายเปนประจํา จะทําใหเกิด
ปญญาและมองเห็นความจริงไดชัด เปนการทําบุญแกกรรมใหตนเองท่ีงายท่ีสุด 
เพราะจะทําผิดจนตองทุกขอีกก็เพราะขาดปญญาและขาดสติ  เมื่อมีบุญมีศีลทํา
ดีใหถึงพรอม  เชื่อมั่นไดเลยวา กฎแหงกรรมจะจัดสรรคนดี ๆ สิ่งดี ๆ เขามาให
ในเวลาไมนาน  แตหามทําดีดวยใจโลภอยากไดคนดีมาเปนคูรักนะครับ ของดีถึง
เวลาจะมาเอง แมอยูคนละมุมโลกก็ตาม    

สําหรับคนท่ีทํากรรมรายแรงจนอภัยไดยาก อาจตองบวชถือศีล ครอง
พรหมจรรย ครองชีวิตโสดเทานั้น ถึงจะเปนการแกกรรมท่ีผอนหนักเปนเบาได 
บางคนกรรมหนักชนิดที่วา มีคูเมื่อไหรตองโดนนอกใจเมื่อนั้น ไมมีทางมีความสุข
กับชีวิตคูไดเลย  ซึ่งไมควรเสียใจหรือเสียดาย เพราะตอใหเปนคนท่ีสมหวังกับ
ความรัก    วันหนึ่งตองทุกขใจแสนสาหัสเมื่อคนรักตายจากไปเชนเดียวกัน   
โสดแคเหงา แตคงไมเศราปริ่มจะขาดใจเทาคนรักตายตอหนา  หลายคนอาภัพ
รักเลยไดดีทางธรรม อาจสุขกวาเปนลานเทา (ทุมเทรักพอแมดีที่สุด สุขกวามาก) 



 

แนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทําบุญใหถูกดาน ใหงดฟงเพลงเศรา 
งดอยูในท่ีแคบหรือสถานท่ีเดิม ๆ ท่ีกระตุนใหคิดถึง  พยายามอยาอยูนิ่ง ใหหา
กิจกรรมเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย เดินเลนในสถานท่ีอากาศดีๆ (ถาเดินแบบ
เจริญสติจะดีมาก โดยระลึกวา กําลังกาวเทาซายหรือขวา เทาไหนกระทบพื้น )  

สําหรับคนพึ่งเจ็บใหมแทบทนไมไหว อาจตองพึ่งยาแกแพท่ีไมอันตราย
เขาชวย เชน.. Cyproheptadine หรือ Hydroxyzine HCL   จะดีกวากินเหลา
หรือเสพยาเสพติด ยากลุมแกแพหลายตัว จะทําใหงวงใน 3 วันแรก หิวขาวมาก 
อยางนอยกินไดนอนหลับในชวงแรกบางก็ยังดี เพราะถากินไมไดนอนไมหลับจะ
มีผลตอสมองและเพิ่มความเครียดจนคิดสั้นไดงายขึ้นอีก  ( ยังมีคลื่นเสียงบําบัด 
Brain Waves เปดฟงผอนคลาย หลับงาย หาฟงไดจาก YouTube )  

  ความสําคัญของการแกปญหา หลายอยางอยูท่ีการอดทน รอใหเวลาผาน
ไป ไมใชสารพัดเหตุผลที่หลายคนรุมเขามาส่ังสอนจนกลายเปนซ้ําเติมคนท่ีกําลัง
ทุกขใจใหเครียดหนักกวาเดิม    เร่ืองของใจเปนเรื่องละเอียดออน คงไมสามารถ
อธิบายไดครบถวนในเนื้อพื้นท่ีอันจํากัดนี้  ขอแนะนําเพิ่มเติมใหอานหนังสือ   
รักแทมีจริง-ดังตฤณ และท่ีไมอยากใหพลาดคือ CD เสียงอานประกอบเพลงเรื่อง 
“รูจักรัก” โหลดฟงฟรีไดท่ี jozho.net  ขอเปนกําลังใจใหกับคนท่ีกําลังทุกข
เพราะรัก ในฐานะที่เคยเจอมาสาหัสจนนิยายน้ําเนาตองอายเหมือนกัน   

หมายเหตุ : Cyproheptadine เปนยาแกแพ ปกติใชกินครั้งละเม็ด   
วันละ 1-3 ครั้งกอนหรือหลังอาหาร  กินแลวจะมีอาการขางเคียงคือทําใหงวง
มากในสามวันแรก (อาจมีใจสั่นหงุดหงิดเล็กนอย) หลังกินสามวันแลวจะไมงวง 
แตจะหิวขาว กินขาวอรอยขึ้น  ถาหยุดกิน 1-2 วัน แลวกลับมากินใหม จะงวง
อีกครั้ง มีการนํายาตัวนี้มาขายราคาแพงมากในเน็ต เพื่อเปนยาชวยอวน      
โดยจายพรอมวิตมินบีรวม ท้ังท่ีปกติเม็ดละบาทเทานั้น   



 

เด็กต่ํากวา 16 ปควรหลีกเลี่ยงเพราะขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโต 
(แตกลับมีในยาเจริญอาหารเด็ก)    มียาแกเมารถและแกแพอีกหลายตัวท่ีกิน
แลวสงอาการขางเคียงใหงวงนอนหรือหิวขาว ซึ่งปลอดภัยหากไมไดกิน
ประจํา  ลองถามเภสัชกรดู  เวลาเจ็บเจียนตายมันทําใจยาก ดังนั้นจึงแนะนํา
เผื่อเปนตัวชวยในยามคับขัน     ซึ่งดีวาทุกขใจทนไมไหวตองฆาตัวตาย หรือไป
เสพยาเสพติดชนิดอื่น แตควรใชเทาท่ีจําเปน อยาใชตอเนื่องนานเกินไปนะครับ  

อีกหนทางสําหรับคนมีปญหาชีวิตในทุกดาน เจ็บเจียนตาย นอนไมหลับ 
ชีวิตไมสดใส จิตใจหดหู แนะนําใหหาแพทยทางดานจิตเวชโดยตรงจะดีกวา  
แมแตคนทํางานหนักมาก เปนโรคเครียดโดยไมรูตัวกันเยอะ  อยาคิดวาตองบา
ถึงหาหมอแนวนี้  จริง ๆ คนในปจจุบัน สังคมเมืองท่ีมีความเครียดสะสมควรพบ
จิตแพทยบาง  เขาจะมียาชวยใหผอนคลาย หลับงาย ชวยเรื่องบรรเทาทุกขทาง
ใจไดดีมาก  (แพทยโบราณเคยใชกัญชาผสมทําสูตรยานะ แตตอนนี้ทําไมได) 

คนอกหัก ผิดหวัง อาจหาแพทยจิตเวช อยางนอยยาเคมีใหผลดีในชวง
คับขันของชีวิต  พอผานไดสักพัก คอยมาหาทางทําใจกัน  ซึ่งคนประสบเหตุใหม 
หลายคนสูไมไหวหรอก  ตองจายยาเทานั้น ถึงจะเอาอยู ยังมีการยืนยันจาก
แพทยวา.. แมแตเด็กบางคนกาวราว ไมใชเด็กดื้อ แตเพราะมีปญหาเคมีในสมอง
หลั่งไมเทากันหรือแปรปรวน ตองพึ่งยาเทานั้น ใหดุดาตีใหตาย ก็ไมหาย 
บางอยางตองพึ่งแพทย อยาคิดวาทําใจอยางเดียวพอ โดยเฉพาะเด็กวัยรุนบาง
คนที่เคยเสพยา จะมีปญหาเรื่องสมอง ควรหาแพทย เพ่ือจายยาปรับคลื่นสมอง  

สําหรับทานท่ีมีปญหากับคูครอง ท่ีตัดสินใจไมถูกวาจะเอาอยางไรดี 
แนะนําใหสวดมนตทุกวัน ทําบุญใหหลากหลาย แลวอธิษฐานจิตหลังทําบุญดังนี ้
“ดวยบุญท่ีขาพเจาทําไวดีแลว หากคนท่ีอยูดวยหรือคบอยูขณะนี้ ถาคบตอไปจะ
มีสุขมากกวาทุกข เปนบุคคลท่ีไมถวงความเจริญ สงเสริมใหไดทําดีไดมากยิ่งขึ้น 



 

ก็ขอใหไดรักกันครองคูกันไป ขอใหเขาปรับตัวเปนคนดีขึ้น ขยัน เปนสัมมาทิฎฐิ 
เปนคนรักท่ีดี แตถาหากอยูรวมกันคบกันตอไป แลวจะมีทุกขมากกวาสุข ถวง
ความเจริญ พาแตสิ่งไมดีเขามาในชีวิต ก็ขอใหตางคนตางไปโดยไมมีใครตองเจ็บ
ช้ําน้ําใจ ขอใหตัดใจจากกันไดโดยไมเหลือเยื่อใยเหมือนไมเคยรูจักกันมากอน  
ขอหมดเวรหมดกรรมกันแตเพียงนี้ ขอใหตางคนตางไปดีมีสุข ตางคนตางไดเจอ
คูครองท่ีเหมาะสมกับตนเองในเร็ววันนี้ดวยเทอญ”       

อธิษฐานย้ํา ๆ  ดวยใจเปนกลางปราศจากความโกรธ อาฆาต สงแต
ความปราถนาดีใหกันและกัน ทําบอย ๆ แรงอธิษฐานมีจริงครับ ขอแคตั้งใจจริง 
สามารถอธิบายไดดวยหลักจิตใตสํานึก สําหรับการอธิษฐานแนวนี้ เคยแนะนําไป
หลายทาน ปรากฏวาไดผลรวดเร็ว จิตมีพลังมาก กรณีท่ีจิตไมเชื่อ ตัวอยางเชน.. 
การเห็นผี  เชื่อไหมวา คนท่ีใจฝงแนนไมเชื่อวาผีมีจริง ใหผีมายืนรอบตัว ก็มอง
ไมเห็น หรือเห็นแลวก็ยังไมเชื่อ ทุกอยางสําคัญที่ใจ ไมใชวาไมเชื่อแลวมันจะไมมี 
แตไมเชื่อ จะไมไดสัมผัส ไมไดเห็น เหมือนปดประตูไมรับรูอะไร 

แนะนําเพ่ิม : ลองหาไฟลเสียงสมาธิดอกไม แลวทําตามเสียงจูงไปเรื่อยๆ 
จะชวยบรรเทาความทุกขและทําใหสบายใจขึ้นได พอจับหลักไดแลววา.. นอมจิต
มีวิธีสงพลังทางจิตอยางไร  ใหสงพลังนีไ้ปหาคนรัก หรือคนท่ีเรามีปญหา จะชวย
ใหสถาณการณดีขึ้น จิตใจจะเขมแข็งขึ้น   

อยามัวแตหวงทําบุญ หรือโทษเวรกรรมอยางเดียว ความรักเปนสิ่งท่ีตอง
มีอะไรเสมอกันท้ังสองคน หากเราใจเร็ว ดวนเลือกคนท่ีไมเหมาะสม โอกาสจะ
ผิดหวังทุกขทรมานจะมีสูงมาก   ถาเจอคนท่ีใช มีดีมากพอ ไมมีทางหรอกท่ีใคร
จะโงนอกใจ  สําคัญที่สุดคือการเลือกคบคนมาเปนคูครอง ถาเลือกผิดตองคิดจน
ตัวตาย ดังนั้นตองใจเย็น   อีกท้ังเวลามีปญหาหัดยอนมองดูตัวเองบาง อยาโลก
สวยวา... คนเรารักกันดวยใจ!!    



 

สาบานไดไหมวา.. ถามีตุกตาสองตัว ตัวหนึ่งเกาดําเยิน อีกตัวขนฟูนารัก 
คุณจะเลือกตัวไหนมานอนกอด หรือตั้งอยูในบาน   ดาราหนาตาดีกับขี้เหรคุณ
อยากใหใครเปนพระเอก เปนนางเอกมากกวากัน??   มนุษยถายังมีกิเลส 
ตองการของสวยของงามเสมอ  การดูแลตัวเองจึงสําคัญมาก อยาปลอยใหดูแก 
เหี่ยวเกินวัย ปลอยตัวหุนเผละ ไมรูจักเลือกเสิ้อผาหนาผมใหเหมาะกับตัวเอง 
ไมใชพยายามฝนความแก แตอยาใหแกเกินวัย ใหดูดีสมวัย ใหมีความพอดีดวย  

ถารูจักวิธีดูแลตัวเองดีพอ  คุณจะดูออนกวารุนเดียวกันไดจริ ง             
ไมจําเปนตองพึ่งสินคาราคาแพง ศัลยกรรม หรือนวตกรรมจากคลินิกเสริมงาม 
เพียงแครูจักออกกําลังกาย กินผักผลไมใหพอ เลิกกินอาหารขยะ หวาน มัน 
ทอด เขี่ยหนังหมูหนังไกออกจากจาน ฯลฯ  เรียนรูเรื่องธรรมชาติบําบัดบาง 
สมุนไพรและอาหารเสริมจากธรรมชาติราคาถูก     ชวยบํารุงรางกายใหสดชื่น 
ไมแกกอนวัยไดจริง  ซึ่งจําเปนตองเรียนรูและศึกษาไว เรื่องพวกนี้แมไมสนใจทํา
เพ่ือความสวยงาม แตก็มีผลดีตอสุขภาพอยางมาก ผิวดี หุนดี อยางไรก็ไดเปรียบ 
ปจจุบันมีสินคาแหกตา แพง โฆษณาหลอกลวง (ผานทีว)ี อยาหลงเชื่องาย ๆ  

  การเอาใจคนรัก พูดจาออนหวาน จะประคองรักใหยาวนาน  สารพัด
เรื่องท่ีเรามักมองขาม แทจริงคือกรรมปจจุบันท้ังนั้น ท่ีทําใหตองทุกขเพราะรัก 
ถาคุณมีดีมากพอ ดูแลตัวเองและคนรักไดดีพอ โอกาสจะเจอทุกขเพราะรักยาก 
อยาลืมวาพลังงานเหมือนกันจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเขาหา ถาเราสะสม
พลังงานแบบไหนไว มันจะดึงคนแบบนัน้มาชอบพอรักกันไดงาย  อยากไดคนรัก
แบบไหน ใหทําตัวแบบนั้นกอน ถาเรามีศีล มีความดี มีบุญมากพอ การจะไดคน
มีบุญ มีศีล รักจริง ไมใชเรื่องยากเลย     อยากไดเจาชายท่ีแสนดีมาครองคู      
ตองอัพเกรดตัวเองใหเปนหรือใกลเคียงกับเจาหญิงกอนดวย  มันถึงจะเหมาะสม 
มีโอกาสครองคูแบบมีสุขไดจริง  ทําตัวเองใหมีคุณคา รักตัวเองใหถูกทางกอน  
ดวยการดูแลตัวเองใหดีที่สุด กอนจะรักคนอื่น หรือใหคนอื่นมารักเรา   



 

กรรมดานวาจา 

         เทคโนโลยีสื่อสารฉับไว สงใหกอกรรมดานวาจาไดงาย  คําไมกี่คําอาจทํา
ใหฆาตัวตายหรือมีกําลังใจสูชีวิตตอ อาจทําใหคนรักหรือเกลียดกัน (อยางท่ีปลุก
ระดมใหคนแบงสีแบงขาง เกลียดกันไดอยางทุกวันนี้ การทําใหคนทุกหมูเหลา
แตกแยก อาจถือเปนบาปรายแรงเทียบการทําอนัตริยกรรมไดเลย) คําพูดท่ี
ถูกตอง ถูกเวลา ถูกบุคคล ทําใหบางคนสําเร็จอริยะหรือเปลี่ยนเสนทางชีวิต
มาแลว   ทําส่ิงใดยอมไดสิ่งนั้นกลับคืนเสมอไมวันใดก็วันหนึ่ง  ทําอะไรกับใครไว 
ไมใชคนนั้นตองยอนมาทําเราคืน แตทุกขที่คนอื่นไดรับทางใจเทาใด จะดึงไปเจอ
คนท่ีเลวพอจะทําความทุกขทางใจใหเราไดสมกับท่ีเราทําไวในอดีต  

          บทหนึ่งท่ีพระใหพร คือ  “อะภิวาทะนะสีลิสสะฯ... อายุ วัณโณ สุขัง 
พะลัง” แปลวา.. “บุคคลผูมีปรกติกราบไหว ออนนอมเปนนิตย  ยอมเจริญ
ดวยธรรมสี่ประการ คือ  อายุ วรรณะ สุขะ พละ”  ท่ีเขาใจวาพระใหพร  
ความจริงทานสอนธรรมะใหนําไปปฏิบัติ ไมใชพนมมือกมรับแลวคิดวาเปนมนต
ขลังที่เสกใหใครโชคดีได  พระพุทธเจาทรงฤทธิ์มาก แตไมเคยปรากฏวาทรงเสก
เปาใหใครรวยหรือโชคดี ทรงแนะใหทําสิ่งนี้แลวจะไดสิ่งนี้  ใครทําอะไรยอม
ไดรับผลนั้น  จะโชคดีขึ้นอยูกับความดีท่ีสั่งสมไว  จะเรียนเกงตองขยัน จะร่ํารวย
ตองทําเหตุ ใหพรอม   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    
.............ซึ่งก็มีกลาวไวในคาถาเศรษฐี.. "อุอากะสะ"    ไมใชทองแลวจะรวย 
แตคําวา อุอากะสะ คือคํายอของแตละประโยคท่ีพระพุทธองคทรงใหทํา เชน.. 
รูจักหาทรัพย รูจักรักษาทรัพย รูจักคบเพื่อนดี ทําตามนั้นแลวถึงจะรวย ไมใชสัก
แตเอาคาถามาทองแลวจะรวย จะรวยไดเพราะปฏิบัติตนตามคาถาหรือบทสวด 
ซึ่งเปนคําสอนท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว  ไมใชการเปลี่ยนชื่อ ใชเบอรโทรเลข
สวย หรือเท่ียวเอาของไปเซนไหวใคร   (งมงายกันจริงเรื่องเลขมงคล หินมงคล) 



 

มีคนถามวาใชเบอรโทรเลขอะไรจะเรียนเกง ??  ตอบวา.. ถาอยากฉลาด
เรียนเกงตองหยุดเชื่อเรื่องปญญาออนพวกนี้ใหไดกอนนะครับ!! อยากใหระลึกถึง
คําของพระพุทธองคท่ีตรัสไววา.. “คนเขลามักคํานวณดวงดาวอยู”  สําหรับ
ปาย “บานนี้อยูแลวรวย” เชนกัน เปนปายประจานตัวเองวา.. นับถือศาสนา
พุทธดวยจิตท่ีเต็มดวยโลภะ  หรือประกอบดวยปญญาและเขาใจศาสนาถูกทาง     
คนจะรวยไดดวยการกระทํา ดวยบุญท่ีตัวเองทํา ดวยความขยันท่ีตนเองทํา 
ไมใชดวยการปกปาย เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเบอรโทร หรือ การเชื่อฤกษมงคลอะไร 
ซึ่งสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งท่ีขัดขวางการบรรลุธรรม  ( ศีลพตปรามาส ) 

ความออนนอมคือสมบัติผูดีและมารยาท  รูจักเคารพกราบไหวผูใหญ  
ใหเกียรติผูอื่นแมดอยกวา เคารพความเห็นแตกตาง วานอนสอนงาย มีน้ําใจ 
เปนมิตรกับคนทุกเพศวัย  ฯลฯ    เด็กคนหนึ่งเจอผูใหญไมไหว หนาบ้ึง   กับเด็ก
อีกคนไหว สวยงามยิ้มแยมพูดจานารัก เราจะเอ็นดูอยากชวยเหลือใครกวากัน
เจาของรานหนาบึ้งหรือยิ้มแยมจริงใจตอลูกคา เราอยากซื้อของใครมากกวากัน   

สังคมไทยในอดีตปลูกฝงการออนนอมในชีวิตประจําวันดวยใหระลึกคุณ
แมสิ่งมองไมเห็น เชน.. พระแมคงคา พระแมโพสพ ฯลฯ  เปนจุดเริ่มใหกตัญู
รูคุณ สงเสริมความออนนอมในใจลูกหลาน  กินขาวตองสํานึกบุญคุณชาวนา  
เด็กเสิรฟยกอาหารมาให  คนขับแท็กซี่ แมคาขายขาว ตองสอนลูกใหสํานึก
บุญคุณ พูดขอบคุณคนเหลานี้ใหไดทุกครั้ง ความออนนอมจะติดตัวเปนผูใหญท่ี
นารักและเจริญในทุกดานอยางท่ีพระทานอวยพร     

         ผูสรรเสริญความดีผูอื่นยอมไดรับการสรรเสริญจากคนท้ังโลก ทุกคนลวน
มีความดีอยูในตัว ไมมีใครชั่วจนหาความดีไมได  คนฉลาดจะรูจักสะสมบุญดวย
พยายามหาขอดีคนอื่นมาชื่นชม    



 

 แยกแยะดวยวาเปนการชื่นชมจากใจจริงหรือประจบสอพลอ หรืออวย
เกินเหตุจนเสียคน อยากเห็นการอวยเกินเหตุเปดดูทีวีประกวดรองเพลงไดแทบ
ทุกรายการของไทย และลองเทียบรายการเมืองนอกดู จะเห็นความแตกตาง
ชัดเจนวา.. การติเพื่อกอสงผลดีมากกวาอวยแบบไมลืมหูลืมตาอยางไร และใน
ท่ีสุดศิลปนประเทศไทยแลดูพัฒนาตามหลังตางชาติอยางมาก  ยิ่งถาเทียบกับ
เกาหลีใต จะเห็นชัดเลยวากรรมการเขาเขมงวดและติแรงจริง ๆ   ติจนเด็กตอง
ไปพัฒนาตนเอง  

 แตกับคนไทยไมมีพัฒนาการอะไรเพิ่มขึ้นเลย ชมอวยซะเวอร ในท่ีสุด
เด็กจึงไมพัฒนา(เทาท่ีควร) จบซีซั่นมาหลายปยังรองเพลงไดคุณภาพเหมือนเดิม 
เรื่องนี้ไมไดวาใครแตอยากชี้ใหเห็นวา การติเพื่อกอ การบอกขอผิดพลาดท่ี
แทจริงเทานั้น ท่ีจะชวยพัฒนาคน และคนแตละคนเปนหนวยหนึ่งในสังคม คนมี
คุณภาพมากเทาไหร สังคมยิ่งมีคุณภาพมากเทานั้น ทําไมเกาหลีใตถึงเจริญเร็ว
ไปไวในชวงเวลาไมกี่ป ก็เพราะเขาไมมีการอวยแบบใสแตกเหมือนคนไทย เขามี
แตการติในขอผิดพลาด และใหแกไขทันที 

 

บุญเกิดไดทุกเวลาท่ีชื่นชมความดีคนอื่นแมทําในใจ เปนวิบากสะสมใน
จิตสงใหอนาคตมีโอกาสทําดีไดงาย  มีพลังจิตดานดีสะสมไวมาก เดินไปไหนคน
เขาใกลจะรูสึกเปนมิตร มองเราแตแงดี  ซึ่งคุณอาจเคยเจอใครครั้งแรกแลวรูสึก
เกลียดหรือรักอยางไมมีเหตุผล          มีหลักวาคนประเภทเดียวกันจะชื่นชมกัน
การถูกชื่นชมสําหรับบางคนอาจเพราะเลวพอกัน การถูกรังเกียจอาจเพราะ
ธรรมชาติของคนเลวจะรูสึกเกลียดคนดีไดงาย    



 

       หลวงปูมั่น ภูริทัตโต เทศนไววา..  “การตําหนิติเตียนผูอื่น ถึงเขาจะผิดจริง
ก็เปนการกอกวนจิตใจตนเองใหขุนมัวไปดวย   ความเดือดรอนวุนวายใจท่ีคิด
ตําหนิผูอื่นจนอยูไมเปนสุขนั้น นักปราชญถือเปนความผิดและบาปกรรม ไมมีดี
เลย จะเปนโทษใหทานไดสิ่งไมพึงปรารถนามาทรมานอยางไมคาดฝน   

 การกลาวโทษผูอื่นโดยขาดการไตรตรอง เปนการสั่งสมโทษและบาปใส
ตนใหไดรับความทุกข จึงควรสลดสังเวชตอความผิดของตน งดความเห็นท่ีเปน
บาปภัยแกตนเสีย”  ( ตองแยกแยะดวยวา การตําหนิจับผิด หาขอผิดแมจะมี
เล็กนอยมาตําหนิ หรือมาคัดคาน กับการติเพื่อกอดวยความรูจริง และสามารถ
แนะนําใดถูกระดับกับแตละคน เปนสิ่งท่ีแตกตางกันสิ้นเชิง ) 

         คนสวนใหญสะสมบาปจากการดาสาปแชงคนเลว (ซึ่งมีใหเห็นทุกวันจาก
ขาว)  เมื่อทําบอยจะเกิดเปนพลังงานไมดีสะสมในตัว ดึงดูดเอาคนไมดี สิ่งไมดี
เขาหาไดงาย สงใหหงุดหงิดทุกขใจ จิตไหลลงต่ํางายขึ้นกวาเดิม  มีผลตอสุขภาพ
จากการทดลองเรื่องคลื่นความรูสึกโกรธท่ีกลั่นมาเปนคําหยาบแมแตคิดในใจ 
สามารถทําผลึกน้ําบิดเบี้ยวได  ทําใหรางกายหลั่งสารพิษและระบบภายในเสีย
สมดุล  ยิ่งโกรธยิ่งดาคนอื่นจึงยิ่งทํารายตัวเอง  ครูบาอาจารยสอนวาความโกรธ
เปนอาหารของยักษ   คนขาดบุญหรือศีลคุม  จังหวะกรรมใหผล  คนขาดสติ   
จะทําใหวิญญาณรายเขาสิงไดงาย   

ยักษทางศาสนาไมไดหมายถึงสัตวประหลาดตัวโต แตเปนอมนุษยโทสะ
แรงมีหลายรูปแบบ การขาดสติจากความโกรธหรือการเมา (ผิดศีล) จะเปนชวงท่ี
วิญญาณรายแทรกแทรงความคิดได  ลองสังเกตบางคนเวลาโกรธหรือขาดสติ 
อาจแปลกใจวาทําไมนิสัยเปลี่ยนเปนคนละคน  ซึ่งในพระวินัยมีบันทึกไววา.. 
พระพุทธเจาตรัสอนุญาตใหพระฉันเนื้อดิบเลือดสดไดเฉพาะเวลาท่ีพระอาพาธ
จากการถูกอมนุษยเขาสิงเทานั้น เปนขอพิสูจนวาเร่ืองเหลานี้มีอยูจริง  



 

         การดาสาปแชงแมคนทําเลว เทากับผูกกรรมเวรกับเขา  จิตท่ีอยากให
เขาถูกลงโทษใหสาสม  อาจสงไปเกิดเปนนายนิรบาลเพื่อลงโทษสัตวนรกได
เต็มท่ี  มีบุญจะไดเปนเทวดาสุขสบาย กลับตองไปอยูในนรก  การสะใจท่ีได
ลงโทษแมแตความคิด  อาจนําสูภพหนาใหเกิดเปนนายจางใจรายลงโทษลูกจาง
แบบรุนแรงอยางท่ีเห็นในขาวก็เปนได   

 วิธีท่ีดีเมื่อเห็นคนทําผิด ตองคิดถึงกฎแหงกรรมวาจะสนองคืนคนชั่ว
อยางสาสมเอง ใครท่ีโดนทํารายตองเคยทําคนอื่นไวกอน ถาระลึกชาติไดจนเห็น
ผูชายใจเหี้ยมฆาขมขืนรอยศพ   แตปจจุบันกลายเปน..  เด็กนอยนาสงสาร        
ถูกกระทําคืน เราคงไมโกรธใครเลย แตจะรูสึกสลดและสงสารเขาท้ังคูแทน    

มีวิธีสรางเกราะปองกันเบื้องตนดวยการอธิษฐานทันทีท่ีเห็นคนทําชั่ว
หรือเมื่อเห็นคนเจอเรื่องรายวา “ดวยบุญท่ีขาพเจาทําไวดีแลว ขออยาไดมี
โอกาสทําผิดแบบนี้ หรือไดทํากรรมท่ีตองเกิดมาเปน มาเจอเหตุการณแบบนี้” 
ตามดวยการแผกุศลสงใหพวกเขาท้ังหมด ขอใหไปดีมีสุข ไดเกิดในภพภูมิท่ีดีใน
วันหนา กลับตัวกลับใจ อยาไดทําผิดบาปอยาจองเวรกันอีกเลย   การใหอภัย
เปนเร่ืองหนึ่ง แตการลงโทษตามกฎหมายเปนเรื่องท่ีตองทําตามสมควรนะครับ 

         คนสวนใหญมักดาทอกันดวยความโกรธ ใครเชื่อไมเหมือนตนกลายเปน
คนเลวคนโงทั้งหมด อาหารวางคือการหาขอเสียคนอื่นมาตําหนิ พยายามสั่งสอน
ลูกหลานชาวบานใหเปนอยางท่ีตนตองการ แตกลับไมสามารถขัดเกลาคนใกลตัว
หรือลูกหลานตนเองไดเลย การตําหนิดวยเจตนาจองจับผิดหรือตั้งใจยกตนขม
ทานลวนเปนความเลวท้ังนั้น แมแตการดาแบบสุภาพดวยการยกคําพระมาอาง
เพ่ือตําหนิคนอื่นก็มีเห็นท่ัวไป  ควรพิจารณาตนใหมาก ดูแลลูกหลานและคนใกล
ตัวใหดีกอน จึงคอยเผื่อแผมาตักเตือนแนะนําผูอื่นดวยความหวังดี แตตองมั่นใจ
วาเรารูลึกรูจริง กลาวไดถูกเวลา ถูกบุคคล อธิบายไดถูกระดับสติปญญาของเขา 



 

ตองดูวาเขายอมรับศรัทธาในตัวเราหรือไม  ควรทําดวยเจตนาแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกัน เพื่อรักษาความจริงหรือเพื่อประโยชนสวนรวม ตองเคารพ
ความคิดของอีกฝายดวย    

ถายังไมสําเร็จเปนพระอริยะ   อยามั่นใจวาสิ่งท่ีตนเองรูจะถูกตองท่ีสุด 
ท่ีเห็นเขาโงกวาเรา บางทีเขาอาจจะฉลาดล้ําลึกกวามากก็ได  แคการอธิบาย
ธรรมสําหรับตนเองปฏิบัติ กับธรรมะท่ีสําหรับเผยแพรไปสูคนแตละกลุม บางที
แงมุม การอธิบาย การเปรียบเทียบอาจตองมีกุศโลบาย  แตกตางกันโดย
สิ้นเชิง  ตัวอยางเชนสอนเด็กอนุบาลไมใหเลนซอนแอบกลางคืนอาจเอาเรื่องผี
มาขูใหกลัว ไมมาเสียเวลาอธิบายเหตุผลแบบผูใหญใหเขาใจ  คน(โงกวา)ผานมา
ก็ถากถางวา.. สอนเด็กแบบนี้ปญญาออนไรสาระ ไมถูกตองไมถูกหลักการ 
ตัวอยางคนท่ีฉลาดจนดูเปนคนโงคือ ไอสไตน ท่ีฉลาดกวาครูหลายเทา  คิดซอน
ลึกกวาคนทั่วไปหลายชั้น จนตอนเด็กถูกครูมองวาโง และสมองทึบ !!  

สังคมไทยเราเสื่อมลงทุกวันเพราะสุดโตงไปสองดาน ดาตําหนิดวยความ
โกรธ ไมสามารถอธิบายในระดับท่ีเหมาะสมกับบุคคลนั้นได ขาดคําแนะนํา
หาทางออกใหคนทําผิดไดแกตัว เนนตองลงโทษรุนแรง ตองกําจัดคนคิดไม
เหมือนเรา ฯลฯ  อีกพวกคือนิ่งเฉยเปนทองไมรูรอน ใครจะแนะนําดวย
ความหวังดีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแกไขปญหา ไมยอมเขาใจ ไมยอมฟง  
แถมตําหนิออกมาหาม เหมือนเห็นเด็กทําผิดแทนท่ีจะชวยกันตักเตือนสั่งสอน 
กลับบอกวาอยาสนใจใหดูแตตัวเอง เราเปนคนดีก็พอ   

วจีกรรมเปนบาปท่ีทํางายและบอยสุด  ไมจํากัดแคการพูดแตรวมถึง
เขียนดวย  โลกออนไลนรุงเรือง ทําใหเกิดนักเลงคียบอรดท่ีพยายามสําเร็จความ
ใครทางตัวอักษรดวยการดากราดหรือโชวพราวไปท่ัว ผลพวงจากระบบศึกษา
ไทยท่ีกดจินตนาการและบังคับเด็กสุดโตงตั้งแตเล็ก  



 

คนญี่ปุนมีวินัยติดอันดับโลก แตทําไมไมเขมงวดกับทรงผม ไมใหเด็กเล็ก
ใสชุดเครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล  ความเก็บกดในวัยของชีวิตท่ีอยาก
เปนตัวของตัวเอง อยากเดนเหนือผูอื่น ฯลฯ  ถูกกดไวมากตองระบายออกดวย
โลกสมมุติท่ีสรางตัวตนขึ้นใหมหลายรูปแบบ ประเภทหนึ่งคือขอดาใหสะใจ
เพราะถูกกดขี่ไมมีอิสระเลยสักดาน ตอบสนองสิ่งท่ีขาดหาย ทําไมไดในชีวิตจริง 
คนที่ชีวิตจริงถูกกดขี่หรือไรความโดดเดน มักแสดงออกกาวราวลับหลัง 

 การกรางในเน็ตอาจมีผลเสียมากกวาทําตอหนา เพราะอาจมีคนไดอาน
เปนพัน อานแลวเสียใจ หงุดหงิด ความรูสึกในใจทุกคนจะสงกลับหาใหจิตเรา
กลายเปนศูนยรวมอัปมงคล สรางกระแสพลังงานลบดึงดูดสิ่งไมดีคนไมดีเขาหา
ทําใหเครียดหงุดหงิดทุกขใจงาย คนไดพบรูสึกรังเกียจหมั่นไสงายขึ้น ( และสวน
ใหญหนาตาจะดูเหมือนคนโรคจิต หรือจิตไมปกติมากขึ้นเรื่อย ๆ )  ในทางตรง
ขาม.. ถาเขียนสิ่งดีมีประโยชน พลังดีจะสะทอนกลับหาเรามากเชนกัน    

การกดถูกใจมีอานิสงส หากเขาทําดีแลวกดไมชอบ ผลจะคืนสนองเวลา
เราทําดีอาจไมมีคนชื่นชม เขาทําไมดีแตเรากดชอบเทากับสงเสริมคนทําชั่ว   
เขาแสดงความเห็นหรือความสามารถพิเศษอาจไมดีมากแตกดชอบเพื่อให
กําลังใจ เพื่อบอกใหรูวาเรายังใสใจเขาอยู  ถึงเวลาบุญจะสะทอนกลับใหมี
กําลังใจกลับมา  ผลท่ีเกิดทางใจและประโยชนท่ีตามมากับจํานวนคน คือตัว
ตัดสินวาสิ่งท่ีทําลงไปจะสงกลับมาใหเราอยางไรในวันขางหนา   (ในทาง
ปฏิบัติการกดไลคหรือถูกใจ ไมไดหมายถึงชอบสิ่งนั้นท้ังหมด แตหมายถึง     
คุณกําลังใสใจ สนใจ ใหกําลังใจ และใหความสําคัญกับบุคคลนั้นอยูนะครับ) 

         การพูดเลนพูดเพอเจอบอย จะทําใหใบหนาดูโง ดูไมนาเชื่อถือ   พูดเลน
ผิดท่ีตายฟรีไดอยางขาวลาสุด สั่งตมเลือดหมูแลวเลือดหมด ดันบอกเดี๋ยวเอา
เลือดจากโตะขาง ๆ   เลยโดนแทงตายแบบไมมีใครสงสารเห็นใจ   



 

 คําหยาบเคยถูกสงวนไวพูดท่ีลับหรือเฉพาะบุคคลท่ี.. “ถอยจัด”เทานั้น 
คนปกติหรือแมแตโสเภณีบางคนยังไมกลาพูดในท่ีสาธารณะ แตปจจุบันกระแส
ดาราดังพูดคําหยาบในภาพยนตร/ทอลคโชว  มีผลใหวัยรุนจํานวนมากพูดคํา
หยาบติดปากจนไมคิดวามันผิดศีลและสงใหตัวเองดูต่ําแคไหน  

ชื่อเลนผูหญิงสมัยใหมท่ีไดยินประจําคือ.. อีเหี้ย อีดอก อีสัตว  สามคํา
ยอดฮิตท่ีพูดกันติดปากโดยหารูไมวา ผูชายมีศีล มีชาติตระกูลดี เขามองคนพูด
แบบนี้เปนสถุลหรือเปนขนมยอดฮิตของสระบุรีเทานั้น.... (กะหรี่ปบ !!)  ไมมีทาง
อยากไดเปนแมของลูก ยกเวนคนชั่วท่ีเอาไมเลือก หาคนดีทําแฟนไมได  ลองคิด
ดูวาคนดีมีศีลหรือคนชัว่ปากหมา        จะทําใหชีวิตครอบครัวมีความสุขกวากัน
ถาอยากไดแฟนดีมีศีลตองเร่ิมท่ีตัวเองตองมีศีลกอนเทานั้น   

“กู-มึง” แมไมหยาบมาก แตสําหรับคูรักก็ควรเลี่ยง  เปลี่ยนมาใช..   
“ฉัน เรา แก เธอ” ลดระดับความสถุลลงนิดชีวิตรักจะมีความสุขเปนมงคลทันที 
( อาจมียกเวนคนท่ีมีวิบากพูดคําหยาบติดมาจนชิน เวลาโกรธจัดอาจคอนขางทํา
ไดยาก ท่ีจะประคองสติไมใหใชคําหยาบได  บางครั้งพูดติดปากแตใจไมไดคิด
บางคนแอบผูดีไมดาออกมา แตกลับคิดดาอัดแนนอยูในใจ   คนพวกนี้บางที
จิตใจอาจเลวกวาคนท่ีเราเห็นดาแวด ๆ ซะอีก )   

         จากหลักการทดลองเร่ืองอารมณเปนคลื่นพลังงานมีผลตอเซลล และการ
หลั่งฮอรโมนในรางกาย  เด็กชวงรางกายเปลี่ยนโครงสราง ถาหมั่นพูดจาเพราะ
สรางกระแสจิตดี รางกายจะถูกพัฒนาไปทางท่ีดี ผิวละเอียดสวย  แตถาพูดคํา
หยาบหรือมีความเครียดสูง จะสงใหเตี้ยแคระอวนดําผิวทราม (ไดงายกวา ) 
ยกเวนคนบุญเกาเยอะมากแมปากเสียก็มีโอกาสโตมาหนาตาดี แตจะขาดเสนห 
สวยหลอแบบไมนาคบหาเทาไหร     (เตี้ยอวนดํา จากกรรมพันธุเปนอีกเร่ืองนะ) 



 

 ครูอาจารยตางยืนยันวาแครักษาศีลบริสุทธิ์ใหไดสักปผิวพรรณหนาตาก็
เปลี่ยนดูดีขึ้นไดแลว คนปากเหม็นหรือมีปญหาในชองปาก ( แลวหาสาเหตุไมได
หรือรักษาหายยาก ) อาจเกิดจากกรรมเรื่องวาจา ดาพระดาเจานี่เห็นชาตินี้เลย 
อยาลืมวาการไมรักษาความสะอาด การใชเสียงมาก และมีปจจัยอื่นอีกมากท่ีทํา
ใหมีปญหาในชองปากไดเชนกัน   

          เรื่องคําหยาบตองพูดดวยจิตท่ีหยาบดวยถึงผิดศีล ในพระไตรปฎก      
มีพระอรหันตพูดคําหยาบบางคําจนติดปากมาแตชาติกอน พระพุทธองคทรงชี้
วาไมอาบัติหรือผิดศีล   แตสําหรับปุถุชนพูดคําหยาบมักมาจากจิตหยาบเสมอ    
จะมากหรือนอยเทานั้นเอง แมพูดดวยใจไมคิด แตอาจทํารายจิตใจผูฟงหรือสง
ใหเด็กรุนหลังทําตาม  ถาเปนสิ่งดีจริง ลองพูดคําหยาบเวลาไปจีบหญิง ไปสมัคร
งานหรือขายของ จะรูวาสงผลเสียหรือผลดีมากกวากัน   

 ตัวอยางทดลองไดนะครับ   “เฮย..มึงซื้อไรวะ ไอหนาเหี้ย ของกูโคตร
แจมเลยนะมึง ”  คิดวาจะขายของไดหรือเปลา ??   หรือ ..  “อีหา สวยฉิบหาย 
มาเปนแฟนกูมั๊ย อีสัด !!” คิดวาจะมีโอกาสไดแฟนหรือไดสนทีนมากินแกเหงา?? 
( ผูหญิงแปลกชอบของแปลกแบบนี้มีนะ กรรมชั่วพาใหชอบของต่ําเปนธรรมดา) 

         ความเจริญในหลายอาชีพตองใชน้ําเสียงท่ีนาฟง เสียงจึงจําเปนมาก 
หมั่นสวดมนตเปนประจํา ทําบุญดวยเสียงเชนอัดเสียงหนังสือธรรม พูดแตเรื่องดี
เร่ืองจริงเปนมงคล จะทําใหปากศักดิ์สิทธิ์มีพลัง เสียงจะนาฟงนาเชื่อถือดึงดูดใจ 
แถมอางสัจจะเพื่ออธิษฐานจิตแกปญหาใหตนเองไดงายขึ้น    ท้ิงทายดวย  
.. “คาถามหามงคล”  เมื่อทําผิดใหสวดทันทีวา “ขอโทษ”  เมื่อมีคนทําอะไรให
แมเล็กนอยใหสวดทันทีวา “ขอบคุณ”  เห็นคนทําอะไรอยูใหทองใหเคยชินวา 
“มีอะไรใหชวยไหม”  เจอใครหรือแมแตเขียนเมล (ครั้งแรก)   ควรเริ่มตนดวย 
“สวัสดี” ครับ/คะ 



 

แถมดวย “คาถาเมตตามหานิยม” ท่ีใชทองใหคนสองคนเทานั้นคือ..
พอ-แมครับ เหนื่อยไหม??  มีอะไรเรียกใชไดนะครับ อยากกินอะไรหรือเปลา 
ผม(หนู)จะทําแตความดี  รักพอแมที่สุดในโลก (จุบๆ)  หัวใจของคาถาท้ังสองคือ 
คําอะไรก็ไดท่ีพูดแลวคนฟง (โดยเฉพาะพอแมและผูมีพระคุณ)     ฟงแลวจิต
เปนกุศล ชื่นใจ สบายใจ ปลื้มปติ สองคาถานี้ยืนยันความเจริญในทุกดานไดจริง
กวาสวดทองบาลีแลวคิดวาขลังแตดันแปลไมออกสักคํา !! 

           

ท้ิงทายอยากรณรงคใหเลิกใชคําวา “ขอบใจ”  ใหใชคําวา “ขอบคุณ” 
ใหเคยชิน มันคือการปลูกฝงความออนนอมในใจเราเอง และเปนตัวอยางให
ลูกหลาน หรือลูกศิษย  หากเราพูดขอบคุณกับทุกคนแมแตเด็กหาขวบได จิตเรา
จะออนโยนลง ไมแบงแยกถือตัว สงผลใหคนใกลชิดซึมซับสิ่งเหลานี้ไปดวย    
แมเขาจนกวา เปนแมบาน เปนคนขับแท็กซี่ เปนคนใชเราก็ตาม  การพูด
ขอบคุณจะทําใหผูฟงรูสึกดีกวาคําวาขอบใจ    สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีละเอียดออน.  
ซึ่งคนท่ีจิตละเอียดจะเห็นตามไดงาย แตในทีวีเอง เรามักเห็นบทท่ีแมเปนเด็ก
วัยรุน  แตกลับใชคําวา.. ขอบใจ กับแมคา กับคนใช กับหลายคนท่ีทําอะไรให 

หากอยากใหคนรอบขางซึมซึมความออนนอม   ซึ่งสงผลใหนํามาซึ่ง
ความสุขดังคําพระอวยพร ควรเปลี่ยนมาใชคําวาขอบคุณใหติดปาก  เปนการ
สลายอัตตาของตัวเองดวย ตราบใดท่ีเรายังรูสึกวาตองใชคําวา.."ขอบใจ"  ซึ่งมี
ผลลึก ๆ เปนคําท่ีแบงแยกชนชั้น ลดระดับคําวาขอบคุณลงมา ยอมไมใชสิ่งดี
ของคนอยากฝกตน และอยากกลอมเกลาคนรอบขางไปพรอมกัน    

 

 



 

“ขอบคุณ” คําส้ัน ๆ ท่ีมีแตไดกับได ย่ิงพูดจิตใจยิ่งสูงขึ้น  แมสัตวมันจะ
พูดไมได แตยังทําทาทางใหรูวา มันขอบคุณเราไดเหมือนกัน สําหรับพระ     
เชื้อพระวงศ บุคคลระดับสูง ฯ  อาจจําเปนตองใชคําวา “ขอบใจ” เพื่อให
เหมาะสมกับพระเกียรติ เหมาะสมกับสถานะอันสูงสงของทาน ไมใชวาทานมี
อัตตา มันเหมือนกับท่ีเราไมควรยืนสูงกวาพวกทานนั่นแหละครับ    

การวางตัวใหเหมาะสมจําเปนสําหรับการอยูรวมในสังคม เพราะคนบาง
จําพวกพอลดตัวลงไป พอไมถือตัว ก็ลามปามไดอยางไมนาเชื่อเหมือนกัน !!
จากประสบการณตรง  ถายิ่งออนนอมกับพวกระดับลาง (บางคน) มากเทาไหร 
เขายิ่งมองเราเปนระดับเดียวกับเขา และอาจใหบริการต่ํากวาปกติ ดวยมองเรา
เสมอเขา ในกรณีกลับกันเราวางตัววาสูงกวา มีกิริยาคําพูดท่ีรูสึกวาเราเหนือกวา 
เขากลับตอบรับและตอนรับเราดีขึ้นกวา มันก็นาแปลก บางทีแมไมอยากถือตัว 
กลับกลายวาเราจะถูกเขาขมซะเอง เปนกันซะแบบนี้ 

 

 

คนในปจจบุัน นาสงสารมาก                                
มีชองทางทําบาปที่สะดวก   กระจายในวงกวางไดรวดเร็ว                        
คือ..อินเตอรเน็ต ที่สงผลเผ็ดรอนรุนแรงมากเกินจะคาดถึง 

 

 



 

กรรม กับการสับสนทางเพศ 

(หมายเหตุ : บทความนี้จําเปนตองเปดใจอาน วิเคราะหอยางปราศจากอคติเทานั้น) 
จะสับสนทางเพศหรือไมก็ตาม ก็ควรอาน  มีแงมุมที่เปนประโยชนตอทุกคน  

คนมีคุณธรรมจิตใจประเสริฐ จะไมรังเกียจใครแคเพราะเขารักเพศ
เดียวกัน เพราะรูหลักกรรมวาเปนเรื่องปกติท่ีตองมีความหลากหลายทางเพศ
และรสนิยมท่ีเกิดจากวิบากที่ซับซอนตางกัน พระผูทรงธรรมทานหนึ่งกลาวไววา 
“การเปนเกยไมใชความผิดปกติทางเพศ แตคือรสนิยมทางเพศของปุถุชน” 
สําหรับคําวา.. “ผิดปกติ” ไมควรนํามาเรียกแคเพราะพวกเขาทําในสิ่งท่ีคนสวน
ใหญไมทํา ผูชายตองคูกับผูหญิงเทานั้น ประโยคของคนท่ีคิดอะไรไมเกินสะดือ 
มองแตเรื่องผสมพันธเปนหลัก จนไมมีทางมองเห็นในแงมุมของ.. “ความรัก”   
ท่ีนํามาซึ่งความสุขของคนอีกกลุม ท่ีมีความชอบในสิ่งท่ีแตกตางจากตนเองได  

พอแมท่ีมีลูกเบี่ยงเบนมักทําใจยากจะยอมรับ ความจริงของธรรมชาติ
และความสุขของลูกไมไดสําคัญไปกวา.. “อายชาวบานเหลือเกิน” หากเขาใจ
หลักกรรมจนจิตมีคุณธรรมพอ จะไมมีใครทุกขรอนหรือมองเปนเรื่องผิดปกติ  
นารังเกียจ แตจะเห็นตนตอสาเหตุการเกิดเพื่อมาเปน เห็นวิธีปองกัน การรับมือ
และแกปญหาไดตรงทางมากขึ้น สิ่งท่ีควรรังเกียจควรเปนความเลวในแตละ
บุคคลมากกวาท่ีจะเปนความชอบในเร่ืองเพศท่ีพวกเขามีตางจากตัวเอง      

รายการทีวีนําเสนอคนรถคว่ําแลวหายเปนตุด สรางความเขาใจผิดให
สังคมหนักขึ้น   จากทัศนคติเดิมของพอแมบางคนท่ีคิดวาการดา-ลงโทษรุนแรง 
จับไปบวช หรือทําบางอยางแลวลูกจะคืนสภาพจิตตรงกับเพศได แตสําหรับคนท่ี
ทุกขใจในความเปนเกยของตนเองและลูกหลานตนเอง ยังพอมีในทาง
พระพุทธศาสนา  ท่ีสามารถบิดใจใหกลับมาตรง ซึ่งจะกลาวในตอไป.. 



 

“ตุดทอมไมใชไขหวัด จะไดกินยาขมแลวหาย!!” ความตองการทาง
เพศเปรียบเหมือนกินอาหาร เชน.. บางคนไมชอบทุเรียน ใหจางดวยเงินแสน 
บังคับตัดแขนขา สุดทายฝนกินเขาไปได ก็ยังไมชอบอยูดี  ตามหลักกรรมทุกคน
ลวนเคยเกิดและเปนมาแลวทุกเพศ ดังนั้นทุกคน (ท่ียังไมบรรลุอริยะ) จึงมีความ
เปนหญิงชายซอนอยูในตัวเสมอ จะไดเกิดเปนเพศอะไรในแตละภพชาติ อยูท่ีจิต
สะสมวิบากมาตางกัน  

มนุษยเราเกิดใหมอาจถือไดวาเปนเพศหญิงทุกคน จนผานไป 10 
สัปดาห คนท่ีจะไดรางกายเปนชายจึงมีเนื้องอกขึ้นมาเปนนองจู  มีขนาดทําให
ภูมิใจหรือไมมั่นใจขึ้นอยูกับบุญเกา อาหารการกินและปจจัยอื่นในวัยเด็กดวย 
ทางการแพทยพบวาเกยมีลักษณะพันธุกรรมที่ตางออกไปจากเพศปกติ     
ซึ่งเปนมาโดยกําเนิดจนอาจเรียกไดวา.. “เกิดมาเพื่อเปนเกย”      

หมายเหตุ :  สําหรับขนาดอวัยวะเพศชายท่ีเล็กหรือใหญสวนหนึ่งเปนผล
มาจากกินอาหารแตวัยเด็ก ถาขาด Zinc หรือไดรับปริมาณท่ีไมเพียงพอ จะทํา
ใหมีขนาดเล็กได ดังนั้นการดูแลอาหารการกินตั้งแตเด็กกอนโตจึงสําคัญมาก 

          ศาสนาพุทธถือวาการเปนเกยไมไดเปนบาป การเกิดเปนเพศอะไร       
มีชีวิตอยางไร ลวนเกิดจากการกระทําที่สั่งสมมา เหมือนการปลูกพืชท่ีหวาน
เมล็ดอะไรไวยอมโตเปนพืชชนิดนั้น ทุกคนสามารถเลือกเกิดในชาติหนาเพื่อเปน
อะไรก็ได ขอแคสะสมวิบากในจิตใหตรงดานและทําเหตุปจจัยใหพอ คําสอน
เรื่องผิดศีลขอสามและมักมากในกาม เปนกรรมอยางหนึ่งท่ีสงใหเกิดเปนเกย  
ทําใหบางคนเขาใจผิดวา.. ศาสนาไดแนวคิดเหยียดเพศจากวัฒนธรรมอินเดีย
สมัยกอน เร่ืองกรรมสงเปนเกยคลายแพทยเตือนวากินของหวานเกินแลวจะอวน 
เปนคนอวนเพราะกินหวานไป ไมใชเรื่องดูถูกเหยียดหยามหรือมองวานารังเกียจ 
แคบอกวาทําส่ิงนี้จึงไดสิ่งนี้  



 

ศาสนาพุทธไมไดเห็นเกยเปนคนชั่ว การเกิดเปนเกยไมใชการทําบาป 
ไมใชเพศชั่วนารังเกียจ ถือเปนเพศท่ีมีอยูจริง มีสุขทุกข ทําดีทําชั่วไดไมตางกับ
หญิงชายท่ัวไป มีหลายระดับและเกิดจากกรรมหลายประเภทแยกยอยไดอีก
เยอะมาก ซึ่งจะเห็นผลของกรรมไดจากการท่ีมีท้ังเกยท่ีมีความสุข ยอมรับตัวเอง 
ประสบความสําเร็จในชีวิต และมีเกยท่ีมีแตความทุกข ไมยอมรับตัวเอง บางคน
มีเพศสัมพันธแลวทรมานใจแทบขาด แตบางคนกลับสุขปริ่มใจ บางคูไมเคยมี
อะไรกันเลย        เปนเพียงคนท่ีรักกันอยูรวมกันเหมือนเพื่อนเทานั้น            
(กรรม=การกระทํา แตคนชอบเขาใจผิดวาคือชั่ว-บาป)  

         มีกรรมอีกหลายดานท่ีอาจสงใหเกิดมาเปนเกยไดอีก เชน บางคนมีจิตยึด
ติดเหนียวแนนในเพศเดิมของตน แตผลกรรมบางอยางสงใหเกิดในเพศตรงขาม 
อีกกรณีคือการประทับใจรุนแรงในรูปลักษณของเพศตรงขามอยางเหนียวแนน 
ถาเขาใจเรื่องจิตใตสํานึกสะสมความรูสึกทุกอยางไวและสงตอขามภพชาติได  
จะเขาใจไดไมยากวา ผูชายท่ีหลงใหลฝงใจในอวัยวะของผูหญิง ถาจิตใตสํานึก
บันทึกขอมูลการคลั่งอวัยวะของหญิงไวเขมขนมาก มีผลใหเมื่อเกิดใหมถาไมมี
ขอมูลดานอื่นมาแทรกแทรง มีโอกาสท่ีจิตจะสรางรูปกายเปนหญิงตามขอมูลท่ี
สะสมไว  ในขณะท่ีภายในใจยังรูสึกพอใจเปนชายอยู เขมขนเหมือนเดิม 
กลายเปนเกิดมาเปนคนมีใจเปนผูชายแตไดรางเปนผูหญิง (ทอม)  

หรือกลับกันอาจสรางรูปกายเปนชายตามขอมูลท่ีจิตเคยคลั่งไคลท้ังท่ีใจ
ยังพอใจการเปนหญิงอยูเหมือนเดิม จึงกลายเปนคนมีใจเปนผูหญิงแตกลับมี
รางกายเปนผูชาย (กะเทย) ไมตองรอใหตายไปเกิดใหม ผูชายแทบางคนคลั่ง
นักรองหญิงมากถึงขึ้นแตงหญิงเปนประจําก็มี ลองไปถามกะเทยจํานวนมาก   
จะพบวารูสึกและเชื่อมาแตเกิดวาตนเปนผูหญิงจริง ๆ  ทําความเขาใจดวยวา 
กะเทย ตุด เกย มีความแตกตางทางสายพันธกันอยางสิ้นเชิง  



 

เกยจะรูสึกภูมิใจในความเปนชายและรูตัวเองวาเปนชาย เพียงแคชอบ
เพศเดียวกันเทานั้น หลายคนอาจไมไดเปนเกยโดยกําเนิด แตเพราะเบื่อนิสัย
ผูหญิง อยากมีคูรักแบบเพื่อนลุย ๆ  บางคนถูกชะตากับเพศเดียวกันท่ีเคยเปน
ผัวเมียกันมาในชาติกอน เขาจะไมรูสึกวาตนเองเปนเกย เพียงแตรักผูชายคนนี้
คนเดียวเทานั้น และจะขยะแขยงถาจะตองมีอะไรกับผูชายคนอื่น เรื่องของ
กรรม พิสดารพอกับความชอบกินอาหารของแตละคนนั่นแหละครับ กินอาหาร
เพ่ือใหอิ่ม มีคนรักเพียงเพ่ือมีเพื่อนรวมทางตอสูชีวิตเทานั้น 

         สังเกตใหมวาเกยบางกลุมจะมีอารมณรุนแรง อารมณทางเพศสูง นี่คือผล
จากนิสัยเกาท่ีติดตัวมา คนราคะกลามักมีโทสะแรงตามดวย หลักที่..วาหากมัก
มากในกามมีสิทธิ์ไดเกิดเปนเกย (ประเภทบากาม)  

 ไมใชการลงโทษจากใคร แตเปนสิ่งท่ีตอบสนองใหเจาของจิตไดอยูใน
สภาวะท่ีเคยสะสมขอมูลเก็บไว  จากชายหญิงปกติท่ีชอบเสพหรือมั่วกาม    
หลังตายเมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเปนคนอีกครั้ง มักไดมาเกิดเปนเกย ซึ่งเปน
สภาวะท่ีเสพกามไดเต็มท่ี เปลี่ยนคูนอนไดไมตองคิดมากเหมือนชายหญิงปกติ 
ไมตองทอง ไมมีลูก ไมมีพันธะผูกพัน    เปนเพศสภาพท่ีพรอมตอวิบาก คือ.. 
ความตองการ ความถนัด ความเคยชินท่ีสะสม  

มนุษยคือภพเดียวท่ีผสมพันธเพราะรักได หากยังมัว่กามโดยไมมีความรัก
ไปเรื่อย จะมีโอกาสตีตั๋วชั้นหนึ่งไดไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานตอในภพหนา ไดอยู
ในสภาพพรอมผสมพันธโดยไมมีความรักไดเต็มท่ี จากจิตท่ีสะสมความพอใจใน
การกระทําตาง ๆ ไวนั่นเอง : หมายเหตุไวดวยวา.. เกยดีไมบากาม มีคุณธรรมสูง 
และรักกันจริงมีอยูเยอะ กรรมท่ีหลากหลายจะแยกยอยการเปนเกยประเภท
ตางๆ ไดมากมาย การเขียนถึงเกยในแตละยอหนา ไมไดหมายถึงเหมารวม
ท้ังหมด แตแคแยกยอยใหเห็นแตละประเภทแบบคราว ๆ  เทานั้นนะครับ 



 

เกยหลายคนเพราะมีทุกขใจหลายดาน การไมมีภาระครอบครัวเหมือน
ชายหญิงท่ัวไป จึงทุมเทกับงานไดเต็มท่ี สงผลใหประสบความสําเร็จในชีวิตงาย 
หรือดึงใหสนใจปฏิบัติธรรมจริงจังจนกราบไหวไดสนิทใจ หลายคนอาจไมรูวา
เกยจํานวนมากอยูในรายชื่อ.. นักรบผูยิ่งใหญและคนดังในหลายวงการท่ัวโลก  

ศาสนาพุทธไมเคยถือวาเพศไหนนารังเกียจ มีแควาเพศไหนสะดวก
ปฏิบัติธรรม หรือทําอะไรไดงายกวาเทานั้น ทําอะไรจึงเกิดเปนอะไร ทานบอก
สาเหตุของโอกาสท่ีจะกอทุกขให เพื่อปองกันไมใหตองเสี่ยงทุกขในอนาคตอีก 
แตหากใครไมสนใจอยากเปนแบบนั้นตอไป ก็ไมมีใครประณาม หากรักษาศีล 
ปฏิบัติธรรมไดถูกตอง จะเห็นจริงตามคําพระทานสอนไวไดดวยตนเองวา..   
“จิตบริสุทธิ์ไมมีเพศ” สุดทายทุกคนตองมุงไปสูจุดท่ีไมมีเพศในบ้ันปลายอยูดี 

หากเปนเกยแลวมีความสุขดี ปฏิบัติธรรมไดดี ทําประโยชนใหสังคมได  
ก็ไมควรใสใจกับเสียงนินทาของชาวบานท่ีตะโกนลับหลังวา “เสียชาติเกิด 
วิปริตผิดเพศ” เพราะคนเหลานั้นไมมีคุณคาใหใสใจในขณะท่ีพวกเขาอาจ
เปนไดแค.. “สัตวตัวผู-ตัวเมีย ที่มีชีวิตอยูเพื่อคิดแคเร่ืองผสมพันธเทานั้น”  

เรื่องนาอายหรือนารังเกียจควรเปนเรื่องของนิสัยและสันดานมากกวา 
ผูชายไมดูแลครอบครัว หลอกฟนแลวท้ิง ไมเคยสรางความดี เปนคนไรคา       
ไมเหลือความเปนลูกผูชายไดเทา..  ทอมหรือกระเทยท่ีรักจริง เลี้ยงดูพอแมและ
ทําประโยชนใหสังคม เปนเกยท่ียึดมั่นในการทําดี มีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส        
เปนมิตรกับคนรอบขางทุกเพศทุกวัย แตงตัวใหเหมือนชาวโลกปกติ ทําไดแบบนี้
คนสวนใหญเขาไมรังเกียจหรอกครับ ท่ีมีปญหาสวนมากเปนเพราะปฏิกิริยาตอบ
โตท่ีเกิดจากจิตท่ีคอยระแวงคนอื่นจะมองแงลบ ผลสะทอนเลยตองทําตัวแรง
แบบราย ๆ หรือพยายามทําตัวโดดเดนจนกลายเปนตัวประหลาด และดูนา
รังเกียจ ไมนาคบหาไดในท่ีสุด         



 

หากคุณเปนเกยท่ีรูสึกทุกขใจและอยากเปลี่ยนสภาพตนเอง อยาก
เปลี่ยนลูกหรืออยากไดแนวทางเพื่อปองกันไมใหตกอยูสภาพแบบนี้ มีหลัก
แนะนําเบื้องตนคือ.. เลี่ยงกรรมท่ีเสี่ยงตอการเปนเกยซึ่งกลาวไวขางตน จิตท่ียึด
ติดเรื่องเพศรุนแรงอาจสงใหเกิดขอมูลสรางรูปกายตรงขามกับใจ การคลั่งไคล
ชอบเกินพอดีมีผลเทากับการเกลียดเกินพอดีเชนกัน “เกลียดอะไร ไดแบบนั้น” 
ยิ่งเกลียดตุดเกย นึกดาในใจทุกครั้งท่ีเห็นท่ีเจอ จะเกิดวิบากสะสมในจิต มี
โอกาสดึงวิญญาณท่ีจะไดเกิดเปนตุดมาเขาทองเปนลูก หรือไดชายรสนิยมสอง
แบบมาเปนสามี  

สังเกตไหมวา.. เวลาเกลียดอะไรนึกภาพปุบมันเกิดชัดในใจปบ แลวเลือน
หายจากใจไดยาก ยิ่งเกลียดมากจิตยิ่งฝงขอมูลไวลึกและเขมขนมาก เมื่อเกิด
ใหมมีโอกาสท่ีจะสงใหจิตสรางรูปกายเปนอยางท่ีเคยเกลียดฝงใจไวซะเอง    
พระทานถึงสอนวาเจออะไรใหสักแตรู สักแตเห็น อยาชอบอยาชัง อยาวาเขา 
วางใจเปนกลาง ฯลฯ   

เคยเจอมากับตาท่ีเห็นคนเกลียดตุดไดลูกเปนตุดกันหลายครอบครัว  
เปนกรรมทันตาในปจจุบันและยังไมนับกับชาติหนาท่ีอาจตองไปเกิดผิดเพศซะ
เองอีกตางหาก การกลาวปรามาสบุคคลอื่นโดยเฉพาะผูทรงศีลหรือผูมีบุญ   
เห็นทานเรียบรอย หรืออาจมีกิริยาคลายผูหญิง ก็เผลอลบหลูในใจหรือพูด
ออกมา เปนกรรมนาติเตียนท่ีสงผลในอนาคตใหเรามีโอกาสเปนตุด หรือทําให
เรามีกิริยาเหมือนตุดใหคนเขานึกดาหรือดูถูกในใจอยางท่ีเราเคยทําไวไดเชนกัน  

โปรดจําไววาเปนตุด-ทอม.. ไมไดนารังเกียจสําหรับคนท่ีจิตใจมีคุณธรรม     
แตคนสวนใหญดีหรือชั่วมากกวากัน?? นั่นคือเหตุผลวา คนกลุมหนึ่งจะเกลียดได
แมไมตองทําความชั่วอะไร และมันยังเปนธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ท่ีจะรูสึก
ตอตานส่ิงท่ีแตกตางจากตนเองหรือคนหมูมากไวกอน  



 

แถมหลายศาสนายังโดนแทรก แทรงจากอคติสวนตัวของผูนําในบางรุน
ท่ีทําใหรูสึกวามีการบิดเบือนคําสอนพระศาสดา จนเกิดเปนคําสอนวาเกยเปน
บาปรายแรง ตองกําจัดท้ิง มีการลงโทษใหติดคุกและแขวนคอ หากใครไดศึกษา
ธรรมะกันจริงจัง จะรูวาศาสดาแตละองคทานเปยมเมตตา มีปญญาสูงขนาดไหน 
ไมนาท่ีจะใหลงโทษผลักไส รังเกียจหรือฆาคนไดแคมีความชอบในสิ่งท่ีมันไมได
ทํารายใครเลย จริงไหม ??  

หากเชื่อวาเราเปนเกยจากกรรมท่ีผิดศีลขอสาม ก็ตองตั้งใจรักษาศีลขอนี้
ใหบริสุทธิ์ใหได ซื่อสัตยตอคนรัก อยาแอบมีกิ๊ก และตองอดทนในทุกขเพราะรัก
ท่ีตองเจอจากกรรมเกา โอกาสถูกหลอกโดนนอกใจจะมีสูงมากสําหรับเกย     
จนหลายคนเข็ดขยาด ไมเชื่อมั่นในรักแท ปลอยตัวผิดศีลหนักขึ้นไปอีก สิ่งท่ีเจอ
ในปจจุบันคิดวาหนักแลวใชไหมครับ ?? แตรับรองวาถายังผิดศีล ปลอยตัวมั่ว
กามตอไป อนาคตจะเจอหนักยิ่งกวานี้อีกหลายรอยเทาแนนอน !!  

คนท่ีศึกษาปฏิบัติธรรมเต็มท่ี อดทนทําดีครบทุกดานใหมากพอเทานั้น 
ถึงจะมีโอกาสบรรเทากรรม สรางพลังงานดีในตัวออกไปดึงดูดเอาคนรักดี ๆ    
ใหเขามาในชีวิตได แตสวนใหญคนท่ีจะอดทนทําไดถึงขั้นนี้มีนอยมาก อยามัว
นอยใจในชะตาชีวิตท่ีแสนอาภัพ เพราะหญิงชายปกติก็ทุกขเพราะรักไมตางกัน 
มีขาวฆากันประจํา 

         สําหรับคนที่ตั้งใจจริงอยากหายเปนเกยในชาตินี้ ครูบาอาจารยแนะนําวา
มีวิธีเดียวคือการปฏิบัติธรรมใหจริงจัง ใหเริ่มตนดวยทําทานระดับท่ีทําได     
สวดมนตทําสมาธิ และท่ีสําคัญคือถือศีลแปดใหบริสุทธิ์สัก 1-2 ป ถาเจริญสติฝก
ดูจิต-ดูกายใหถูกทางดวยจะดีมาก เมื่อถือศีลแปดหยุดเสพกามมาสักระยะ       
จะเห็นชัดวาถาไมมีความตองการทางเพศแลว เพศอะไรนั้นไมสําคัญเลย         
จิตบริสุทธิ์ไมมีเพศ จะเริ่มรูตามความจริง จิตเขาสูปกติไมบิดเบ้ียว  



 

 บางรายอาจรูสึกกลับมามีอารมณกับเพศตรงขาม บางรายไมรูสึกอะไร
กับใครและเห็นชัดวาจะเปนสุขกวาท่ีไดครองพรหมจรรย จะทําไดขนาดนี้ไมใช
เรื่องงาย ผลท่ีไดอาจไมใชกลับเปนเพศปกติ แตอาจไดผูทรงศีลมาใหกราบไหว
เพ่ิมอีกหนึง่ทาน  

 การหวังใหใครสักคนหายเปนเกยตองใหเจาตัวเต็มใจอยากเลิกเปนดวย
ตนเอง ไมใชการบังคับลูกแตงงาน หรือจับไปบวชขณะตอมตุดแตกขึ้นสมอง 
นอกจากไมหายแลวยังสงบาปใหญถึงพอแมดวยฐานทํารายศาสนาใหดูมัวหมอง 
ซึ่งเปนบาปหนักเทียบเทาการทํารายพระพุทธเจาเลยทีเดียว หากเปนเกยไมได
ออกสาว มีจริตเหมือนชายปกติไปบวชแลวตั้งใจปฏิบัติจริงจัง สํารวมตนอยูใน
ศีลยังพออนุโลมได  

แตถาแคไปหมเหลือง แลวเอาแตนั่งนอน ไมปฏิบัติ กรี๊ดกราดไมสํารวม 
ตายเมื่อไหรไดเกิดใหมจะรูวา แคโอกาสจะไดเกิดเปนสัตวเดรัจฉานยังยากเลย 
ครูบาอาจารยกลาวไววา.. หากเขาใจเพศสภาวะของตัวเองแลว โดยเฉพาะชายท่ี
มีจิตใจเปนหญิง ก็ไมควรเขามาบวชเปนพระภิกษุ ศาสนาไมไดกีดกันแตตอง
เขาใจวาการบวชมีไวสําหรับคนท่ีพรอมเทานั้น การปฏิบัติธรรมไมตองบวชก็
บรรลุธรรมได  

การเปนพระจุดประสงคหนึ่งเพื่อเปนหลักใจใหศาสนิกไดยึดถือ และเพื่อ
การเผยแพรพระธรรมสืบตอไป หากมีภาพของนักบวชท่ีทําใหญาติโยมเสื่อม
ศรัทธาจะทําใหศาสนาตั้งอยูไดไมนาน ทานวางกฎไวเพื่อประโยชนของสวนรวม
ในระยะยาว เกยท่ีเปนลูกท่ีดี มีศีล ทําประโยชนใหสังคม ยังจะมีบุญสงถึงพอแม
ไดจริงกวาการบวชแลวไปทําใหประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ  ซึ่งเปนบาป
ใหญถึงพอแมดวย  



 

อยาคิดวาตองบวชตามประเพณี ลองคนพระไตรปฎกซิวา มีคําสั่งจาก
พระพุทธเจาตรงไหนใหชายทุกคนตองบวช สมัยพุทธกาลเขาบวชเมื่อพรอมจะ
ทํานิพพานใหแจงเทานั้น คําขานนาคมีคําถามวา เปนชายใชไหม?? ถาจิตภายใน
ตอบชัดวาเราเปนหญิง ก็ไมเหมาะท่ีจะบวชแลว สําหรับเกยหรือกระเทยท่ี
อยากจะบวชใหไดจริง ๆ ควรโกนหัวหมขาวไปอยูวัด ปฏิบัติถือศีลแปดใหไดสัก 
1-2 ปกอน    เหมือนดั่งพระในสายหลวงปูชา พระฝรั่งหลายรูป (ไมไดเปนเกย) 
ก็ทําแบบนี้ เขาเรียกวาบวชเปน.. “อนาคาริก” ปฏิบัติไปจนจิตตั้งมั่นในธรรม 
และตอบไดชัดวาเปนผูไมยึดติดทางเพศ จิตไมบิดเบี้ยวไมรูสึกวาตนเปนหญิง   
ไมรูสึกวาชอบผูชายแลว จิตแบบนี้ถึงเหมาะท่ีจะบวชเปนพระภิกษุไดแบบนา
อนุโมทนา เวลาขานนาคจะตอบวาเปนชายไดเต็มปากเต็มใจ 

 

ผมเชื่อวาถาพระพุทธเจายังอยู ถาจะทรงอนุญาตใหเกย กะเทยบวชได 
ทานนาจะตองตั้งวินัยหรือกฎใหเฉพาะตางหากเหมือนท่ีมีกฎพิเศษเพิ่มสําหรับ
ภิกษุณี ยกตัวอยางการถูกเนื้อตองตัวผูชายไมอาบัติ เพราะชายแทไมรูสึกอะไร 
แตถาพระเปนเกย แนนอนวา.. การถูกเนื้อตองตัวเด็กหนุม ชายหนุม หรือแมแต
พระดวยกันยอมทําใหจิตหวั่นไหว การรวมชายคาเดียวกัน หากชาวบานรูวามี
พระเปนเกย อาจทําใหเกิดคําครหานินทา  ทําใหศรัทธาเส่ือมได  

การไมปฏิบัติธรรมจริงจัง การดู ทีวีฟ งเพลง กินอาหารหลังเพล        
ลวนสะสมใหเกิดกิเลสราคะแรงกลาจนตบะแตกกันมาเยอะ มีจํานวนมากท่ีตอน
แรกตั้งใจปฏิบัติดี แตดวยทนตอกิเลสไมไหว พระเณรหุนดีผิวดี ธรรมชาติของ      
มนุษยท่ีหากไมมีสุขจากการปฏิบัติธรรมมาทดแทน จิตยอมโหยหาในกาม 
สุดทายจึงไดกันเองในวัด มีเปนขาวและยังไมเปนขาวอีกไมรูเทาไหร   



 

มีหลายขอตามพระวินัยท่ีมองเห็นไดชัดวา ทานตั้งกฎไวเพื่ออะไร      
กันพระหนุมออกมาจากหญิงสาว เพื่อการทําความเพียรไดงายขึ้น เรื่องเพศมีผล
ตอหมูคณะ ควรแยกแตละเพศใหมีการปฏิบัติตางกันอยางไร ทําไมภิกษุณีถึง
ตองมีกฎเขมงวดมากกวา เพื่อความเรียบรอยและสงางามของหมูสงฆอยางไร  

ถาเขาใจตรงนี้จะรูเลยวา.. จําเปนตองมีขอปลีกยอยอีกมาก หากมีเพศ
สภาพท่ีไมตรงกัน แตนี่หมายถึงการอยูรวมของหมูสงฆและภาพขององคกรสงฆ 
แตสําหรับการศึกษาธรรม การเปนคนดี ไมมีขอแมใหสําหรับทุกคน ทุกเพศ   
ทุกวัยอยูแลว ทางท่ีดีคือ เปนคนดีในคราบของฆราวาสจะดีกวา เพราะบรรลุ
อริยะไดเชนกัน ถาอยากปลีกวิเวกปฏิบัติจริงจัง ควรเลือกเดินตามรอยของ
การปฏิบัติตนแบบ “อนาคาริก” ( โกนหัวนุงขาวหมขาว ถือศีล8 ) แลวคอย
บวชทีหลังจะเหมาะสมที่สุด  

หมายเหตุ : คนธรรมดาท่ีไมใชเกยหากไปบวชแลวไมปฏิบัติ ทําภาพให
หมูสงฆเสียหาย ถือวาไดทําลายพระพุทธศาสนา มีบาปรายแรงเทียบเทาทําราย
พระพุทธเจาเชนกัน พวกบวชตามประเพณีนี่ หลวงพอทานวาตกนรกกันมาก 
บาปกรรมความซวยติดตัว สึกออกมาแลวเจริญฮวบ ๆ   ใหเห็นทันตามีมากมาย  

บวชแลวไมปฏิบัติ ไมรักษาวินัย ผิดศีลกินมามา/สาหราย หลายคนไมได
ปลงอาบัติกอนสึก เงินท่ีเขาทําบุญ เขาทํากับศาสนา สึกแลวตองถวายคืนวัดให
หมด เอาออกมาเทากับขโมยของสงฆ หลายเรื่องเปนบาปใหญแตกลับไมมีการ
สอนใหเขาใจ สําหรับคนท่ีผิดแบบไมรู ถายังมีชีวิตอยู ยังทํากรรมดีบรรเทา
ความผิดไดเสมอ ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมใหเต็มท่ีในวันนี้ ทําทานใหเปนประจํา 
รักษาศีล หมั่นฟงธรรมศึกษาธรรม คือทางออกท่ีดีที่สุด 

 



 

 
 
 
 
 

" ดวงชะตา.. เสนทางชีวิตเปลี่ยนขึ้นลงได " 
ดวยกรรมปจจุบัน  ที่เราทําถูกทาง และมากพอ 

( กรรม = การกระทํา ) 

 

 

 

 

 

 



 

กรรมกับยาเสพติด และวิธีเลิก 

 

การปฏิบัติธรรมหรือการฝกตนในหลายดานมักไมไดผลกับคนท่ัวไปในวง
กวาง เพราะเนนหักดิบหรือบังคับตนเกินพอดี ซึ่งนั่นเหมาะกับคนมีปญญากลา
หรือมีความพรอมถึงระดับแลว แตสําหรับคนท่ีฐานจิตยังไมมั่นคง จะเปนเรื่อง
ยากเกินเอื้อมถึงจนถอดใจ และแมทําได อาจเพียงกดขมชั่วคราว เหมือนหินทับ
หญา ยกหินออกก็งอกใหมได       

 
คนสวนใหญรูดีวากินเหลาผิดศีลหา แตมักตัดใจไดยากและมีขออาง

สารพัดเพ่ือจะไมเลิก  การจะหลุดจากส่ิงไมดีท่ียอมจิตใหลุมหลงติดใจ วิธีท่ีนาจะ
ทําไดจริงกับคนท่ัวไปมากกวา คือ.. พยายามสะสมขอมูล เรียนรูใหเขาใจทีละขั้น
ในขณะท่ียังอยูกับมัน ไมใชการวิ่งหนีหรือบังคับใหตัดขาดทันที   การแนะนําให
คนเลิกเหลาหรือยาเสพติด อยาเริ่มตนดวยการทําใหเขารูสึกวาสิ่งท่ีทํามันเลว 
เปนบาปรายแรง หรือตองใหละทิ้งสิ่งท่ีลุมหลงมานานในทันที เพราะมันทําใหจิต
ตอตานและไมเปดใจรับ 

  
มนุษยจะละกิเลสแตละดานได ตองมีสิ่งดีกวาเขามาแทนใหจิตไดสัมผัสที

ละลําดับขั้น  ครูอาจารยสอนไววา..  การรักษาศีลเอาท่ีทําไดแนแคขอเดียวกอน
ก็ไดสําหรับคนพึ่งเริ่มตน  ไมตองพยายามเปนคนดีใหไดทันที ไมตองบังคับฝน
ตนจนเกินพอดี พอศีลบริสุทธิ์ซักขอ   จิตจะตอบไดเองวาควรจะไปทางไหน     
จะเริ่มเกิดปญญามองเห็นความจริง ขอแคมีกระแสความดีเกิดในใจใหจิตได
เปรียบเทียบ จิตจะเริ่มเห็นเองวาทําสิ่งนี้เปนสุขหรือทุกขกวากัน จะละวางสิ่ง
เปนโทษอื่น ๆ ไดงายขึ้นในอนาคต   

 



 

สมัยกอนผมสูบบุหรี่วันละ3ซอง กินเหลาวันละกรม แตสวดมนตทุกวัน    
อานหนังสือธรรมะเปนประจํา      กวาจะเลิกได ไมงาย  และไมยาก                 
เปนประสบการณตรงท่ีพิสูจนกับตัวเองวา จิตใตสํานึกเขารับรูทุกอยางและ
ประมวลผลไดเอง แตสําคัญสุดเราตองมีตัวอยางใหเขาเปรียบเทียบ และตอง
หมั่นเจริญสติหรือระลึกรูถึงสิ่งท่ีทําอยูเปนประจํา แลวตั้งคําถามใหตัวเองบอย ๆ 
วาทําแลวไดประโยชนอะไร เปนความสุขจริงไหม ??  

  
แมจะผิดศีลมัวเมากิเลสอยูก็ตาม ใหพยายามระลึกเขามาในกายใจตนอยู

เสมอ ๆ ถามตัวเองย้ําๆ วาทําเสร็จแลวไดอะไร ที่ตองการความสุขแคนี้เองหรือ?  
ดีกับชีวิตเราจริงหรือ? สุขที่ไดรับมันยั่งยืนหรือเปลา ? นาจะมีอะไรดีกวานี้ไหม !!  
(เปนการโปรแกรมจิต) 
  

จิตมนุษยมีความเปนพุทธะหรือศาสนาอื่นเรียกวามีพระเจาสถิตอยูในตัว
ของทุกคน มีพลังมหาศาลท่ีซอนอยูภายใน ถาเราใสขอมูลใหจิตใตสํานึกบอยๆ 
จิตเขาจะตอบเราไดเองวา.. สิ่งไหนควรไมควร และใชสุขท่ีแทจริงหรือยัง ??  
สําหรับคนยังผิดศีลติดเหลายา ขอเพียงอยาจมกับมันสุดตัว อยาปดตัวเองดวย
ความคิดวาเราเอาดีไมได ไมมีทางดีไดกวานี้  รับรองวาเพียงแคความดีท่ีบริสุทธิ์
จากการทําทานเปนประจํา(โดยเฉพาะธรรมทานท่ีถูกตอง) และการรักษาศีลขอ
ใดขอหนึ่งสักขออยางมั่นคง จะนําหลุดจากสิ่งเหลานั้นไดโดยงายในอนาคต    

 
แมปจจุบันยังเมาหัวราน้ําหรือเคยทําผิดไวมากก็ตาม ขอแคพยายามงด

หรือลดใหนอยลงในเบื้องตนกอน  กลับมาระลึกรูวาสิ่งท่ีทํามีโทษเจืออยู หมั่น
คิดตั้งใจวาจะถอยออกจากมันสักวันใหได จะมีโอกาสหลุดไดงายกวาการท่ียัง
หลงคิดวา สิ่งท่ีทํามันถูกตองหรือหักดิบตัดขาดในขณะจิตใตสํานึกยังไมพรอม
และไมยอมรับ 



 

หลายคนโปรแกรมจิตตัวเองทางออมเสมอวา.. กินเหลาไมผิด ไมบาป 
ไมไดทํารายใคร สิ่งนี้ทําใหเกิดขอมูลฝงในจิตระดับลึก สงผลใหหลายภพชาติ
ขางหนาคุณจะมั่นคงในความเปนคนขี้เมามากขึ้น เมื่อทับถมความคิดแบบนี้ไป
เรื่อย ในชาติถัด ๆ ไป คุณจะมีโอกาสติดเหลาและยาเสพติดไดงายกวาคนอื่น 
เพราะมีวิบากความคุนชินติดตัวมาเปนทุนเดิม  หากชาติกอนไมเคยกินเหลา    
ไมเคยเสพยา ชาติปจจุบันแมลองหลายคร้ัง อาจจะไมติดหรือไมชอบ และแมติด
แลวจะเลิกไดงายกวาคนอื่น  

 
ตางกับคนท่ีเคยช่ําชองติดใจหนักกับของมึนเมาในชาติกอน เกิดใหมแค

ไดลองครั้งเดียวจะติดจนโงหัวไมขึ้นและเลิกไดยากกวาคนท่ัวไป  หากเขาใจ
วิบากท่ีขามภพชาติได เราคงไมมานั่งสอนวิธีเลิกเหลาเลิกบุหรี่กันแนวทางเดียว
เหมือนทุกวันนี้ ท่ีสวนใหญคนเขียนตําราอาจเปนแพทยท่ีไมเคยเสพยาหรือสูบ
บุหรี่หนักจนเลิกไดเลยดวยซ้ํา !!  หรือบางคนเปนเพราะวิบากเกานอย ตัวเอง
เลิกไดงาย จึงพาลคิดไปวาเลิกงายนิดเดียว.. "แคใจเทานั้น" แตสําหรับคนอื่น
มันไมใช คนเราทํากรรมมาไมเหมือนกัน วิบากในจิตไมเทากัน บางคนใหเลิก
แทบตายก็เลิกไมได (งาย ๆ ) 

 
การกินเหลาอาจดูไมใชบาปรายแรงหากกินแลวไมไดไปทํารายใคร     

แตมันทําลายสุขภาพ กอหลายโรค  มีผลตอคลื่นสมอง รบกวนสมองสวน
จิตสํานึก ท่ีเปนสวนเดียวท่ีทําใหคนคิดไดตางจากสัตว เปนสมองสวนท่ีทําใหคน
รูจักมีน้ําใจ มีความกตัญูรูคุณ มองโลกแงบวก ฯลฯ.......  เหลา&ยาเสพติดยัง
ไปกระตุนสมองสวนสัตวเดรัจฉานใหโตขึ้น ทํางานดีขึ้น สงผลใหสามัญสํานึกจะ
คอยถูกพัฒนาไปใกลเคียงสัตวเรื่อย ๆ หงุดหงิดงาย ขาดเหตุผล มองโลกแงราย 
สนใจแตการกิน นอน สืบพันธ หาความสุข  จะคิดไดแคการเอาตัวเองใหรอด 
การเอาเปรียบคนอื่นเปนเรื่องธรรมดา สัตวใหญกินสัตวนอยเปนธรรมชาติ  



 

อาจมีบางท่ีแมจะขี้เมาหนักแตจิตใจดี มีมนุษยธรรมและสามัญสํานึกสูง
(ในเวลาไมเมา) นั่นเพราะมีสิ่งท่ีทําใหคลื่นสมองสงบ มีสุขท่ีบริสุทธิ์มาถวงดุล 
เชน.. มั่นคงในการรักษาศีลขออื่น ๆ  การทําความดี มีน้ําใจ มีความรักเมตตา  
สวดมนต ทําบุญ ฟงธรรม มีความกตัญู รักษาสัจจะ  แตความดีท่ีมีมากมาย
อาจสลายพริบตาเพียงแคขาดสติจากการเมาแลวขมขืน ติดเอดสเพราะความเมา 
เมาแลวขับชนคนตาย  เมาแลวฆาคนตายไดแคเรื่องเล็กนอย ฯลฯ 
  

กฎแหงกรรมของการกินเหลาอยางหนักคือสงผลท้ังชาตินี้และชาติหนา
ใหมีโอกาสเปน.. "บา-ปญญาออน" อยางเบาคือสงใหเกิดมาโงสมองทึบ ปวดหัวฯ  
มองขางถนนเห็นคนตัวเขรอะผมเผายุงเหยิง ควรพึงระลึกวาหากยังไมคิดลดละ
เลิกบาง อนาคตคงไมพนไดเกิดมาเปนเหมือนเขา   หรือตอใหมีบุญเกาท่ีทําทาน
สรางกุศลไวมาก อาจไดสิทธิ์กลับมาเกิดเปนลูกเศรษฐีไดเสวยบุญเกาบนกองทอง 
ในสภาพน้ําลายฟูมปาก เลนขี้ตัวเองอยางสําราญใจ  เหลาและยาเสพติดยัง
สงผลเสียตอการพัฒนาจิตในระยะยาวหลายภพชาต ิ

  
เมื่อสมองทึบ จะเขาใจธรรมไดยาก การเจริญสติดูจิตดูกายจะไมแจมใส 

เพราะจิตบิดเบี้ยวจากกรรมท่ีทําลายสติตัวเองมาเนิ่นนาน ทําใหหลงผิดไดงาย
หรือเดินหนาสูเสนทางธรรมไดยากลําบากมากขึ้น  ดังนั้นจึงควรใสใจกับการ
สรางกรรมดีในดานสรางปญญาสรางสติใหผูคนใหมาก เชน.. การสนับสนุน
กิจกรรมการปฏิบัติธรรม หรือการเผยแพรคําสอนธรรมะท่ีถูกตองไปในวงกวาง  
เมื่อทําใหมากจะมีผลสะทอนกลับหาตัวเรา และสงใหเกิดปญญาเกิดสติไดงาย  
ปจจุบันมีคําสอนธรรมแบบผิดงมงายจํานวนมาก โดยเฉพาะลัทธิบาบุญ บูชา
พระพุทธรูป-บูชาเทพเจาในเชิงขอโชคลาภ   คําสอนท่ีทําใหคนโลภและหลง 
ยอมสะทอนกลับใหจิตเรามืดบอดตาม  จึงควรพิจารณาใหถี่ถวนกอนเผยแพร   

 



 

ขอมูลท่ีเชื่อถือไดควรเปนพระไตรปฎก ,หรือตํารา ธรรมนิพนธจาก.. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่งชาวพุทธทุกนิกายมีมติถวาย
ตําแหนงผูนําสูงสุดของชาวพุทธท่ัวโลก  และขอแนะนํางานเขียนของพระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),  หลวงพอพุธ ฐานิโย, หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช, 
อ.พร รัตนสุวรรณ , อ.วศิน อินทสระ , คุณดังตฤณ ฯลฯ เหลานี้คือผูทรง
คุณธรรมท่ีแตกฉานในการอธิบายใหคนรุนใหมเขาใจไดงายขึ้น 

  
หากเขาใจเรื่องกฎแหงกรรมไดดีพอ จะไมสงสัยเลยวา.. สิ่งท่ีคิดวาไมผิด 

ทําไมพระพุทธองคถึงทรงบัญญัติไวในศีลหาขอแรกท่ีควรงดเวน  ศีลหาไมใชกฎ
ขอบังคับแตเปนขอเสนอแนะวา ถาลดละเลิกได จะมีผลดีตอชีวิต   เปนทางแหง
ความสุข ทางพนอบายภูมิ : หากไมละเวนสิ่งเหลานี้ จะพบความสุขแทจริงไมได 
บอกใหฟงถึงเหตุและผล สวนใครจะทําตามหรือไมแลวแตบุคคลนั้นตองการ  
ท่ีวาเหลาและยาเสพติดเปนทางสูอบาย   เพราะคนเราจะตายไปเกิดเปนอะไร
อยูท่ีจิตสุดทายวารูสึกและคิดแบบไหน   ชีวิตประจําวันคุนชินกับอารมณใด    
สิ่งเหลานั้นจะไปปรากฏไดงายในเวลาใกลตาย 

   
คนติดเหลาจิตมักสะสมสภาวะจิตในลักษณะเบลอ ๆ เคลิ้ม ๆ ไวเปน

ประจํา  ซึ่งเปนภาวะจิตท่ีสงใหมีโอกาสเกิดเปนสัตวเดรัจฉานไดงายท่ีสุด       
คงยากหากไมศึกษาธรรมแลวจะยอมรับหลักการนี้ได  แตเชื่อเถอะวาการเชื่อ
เรื่องผลกรรมแบบถูกตองไมเคยทําใหใครฉิบหาย อยางนอยถาเลิกยาเสพติดได 
ผลดีจะเกิดตามมากมาย ท้ังสุขภาพดี ประหยัดเงิน ลดโอกาสเสี่ยงติดโรค      
ลดโอกาสโดนลากไปขมขืน หรือทะเลาะวิวาทกับอันธพาล  ท่ีตายกอนวัยในขาว
ก็เพราะ.. “เมา”  แทบท้ังนั้น   
  



 

        ยาเสพติดใหโทษอีกอยางคือ..“บุหรี่” ท่ีแมไมมีกําหนดในพระวินัยแตก็
ควรลดละเลิกเพราะทําลายสุขภาพอยางมาก สารพัดโรคเกิดจากบุหร่ี  ไมไดตาย
คนเดียว แตสรางบาปพาคนรอบขางเจ็บปวยไปดวย เปนสิ่งท่ีชาวโลกลวน
รังเกียจในปจจุบัน ถือเปน..  “โลกวัชชะ” (โล-กะ-วัด-ชะ)  คือ.. โลกติเตียน 
เปนสิ่งไมสมควรท้ังพระและฆราวาส สําหรับพระท่ียังติดบุหรี่ อยากกราบนิมนต
พระคุณเจาชวยสูบในท่ีลับตาคน จะเปนบุญแกพระศาสนาอยางมาก เพราะมัน
สงผลเสียใหภาพของพระไมนาเคารพในสายตาของคนทั้งโลก  
 

ครูบาอาจารยสมัยกอนทานสูบเพราะมีสาเหตุท่ีคนธรรมดาไมใชพระ
อริยะคงเขาใจไดยาก แตมักชอบเอาตนเองไปทําตามอยางพระผูเหนือโลกแลว  
ยาเสนสมัยกอนถือเปนยารักษาโรคบางโรคได ชวยไลแมลงได  ไดฟงจากผูรูทาน
เลาวา.. บางทานมีวิบากเคยเสพติดมายาวนาน รางกายชินกับสารเหลานี้ตั้งแต
กอนบวชหรือชาติกอนก็ตาม ทําใหเลิกไมได แตจิตทานไมไดเสพติดเพราะพน
ปุถุชนเปนอริยะสงฆแลว (พระอรหันตทําอะไร ไมถือเปนกรรม แตเปนกิริยา) 

 
คลายกรณีพระพูดคําหยาบติดปากในพระไตรปฎก เปนเพียงวาสนาติด

ตัวมา ซึ่งเปนเรื่องละเอียดออนท่ีคนไมศึกษาใหลึกซึ้งจะเขาใจได เลยสงผลเสีย
ใหเกิดการปรามาสและเขาใจผิด พระหนุมเณรนอยหลายรูปกลับใชเปนขออาง
ในการเลียนแบบสูบตามพระเกจิอาจารยบาง ซึ่งควรพิจารณาถึงความเหมาะสม 
อยางนอยควรหวงเรื่องโทษภัยจากบุหรี่ ท่ีท่ัวโลกกําลังตื่นตัววาเปนอันตราย
อยางรายแรง   แตกลับเปนยาเสพติดท่ีถูกกฎหมาย ??!!    
 

ท้ิงทายสําหรับทานท่ีกลุมใจเรื่องลูกหลานติดยา ทําใจใหสบายเถอะครับ 
มองใหเห็นวามันคือ.. กรรมของเราท่ีตองไดลูกหลานแบบนี้ และการเลี้ยงดูท่ี
ขาดการใสใจแตเด็กแบบถูกตอง หลอหลอมเขาใหโตมาเปนแบบนี้   



 

อยาทุกขแทนคนอื่นเลย อนาคตท่ีมืดมนมันก็ชีวิตและกรรมของเขา    
ทําจิตใหเบิกบานดวยเมตตารักจริง พลังรักอาจเปลี่ยนคนได ผูเขียนเองเลิกบุหรี่
ไดเพราะความรักของแมท่ีมีใหอยางบริสุทธิ์      พอเลิกบุหรี่ได การเลิกเหลา 
เลิกพนันก็ตามมาเปนพรวน  พระผูปฏิบัติดีมีพลังเมตตาสูง สัตวรายผานมาพบ
ยังตองยอมสยบและไมทําราย  แผเมตตาใหเขามาก ๆ สงความรักใหเขามาก ๆ 
อวยพรใหเขามีความสุขบอย ๆ  ขอใหเขาเลิกยาไดในเร็ววัน แตถาเขาเลิกไมได 
ก็ขอใหเขามีความสุขแคนั้นพอ ไมตองไปทุกขใจแทนเขา 

 
เมื่อรูสึกทุกขใจกับลูกท่ีไมดี ใหลองทําใจวากําลังเลี้ยงหมาอยูแลวคุณจะ

สบายใจ   หมามันมีอนาคตไหม??  แตทําไมเราเลี้ยงมันไดจนมันตาย  เราไมเคย
ทุกข ไมเคยคาดหวังใหหมาตองเรียนจบ ใหหมาตองไดงานดี ๆ  ลูกหลาน
เหมือนกัน มีปญญาก็เลี้ยงไปจนกวาจะตายจากกันไป  ถามันแกอะไรไมไดแลว 
ทุกขตอไปเทากับสะสมอกุศลจิต ตายไปขณะที่จิตเปนทุกข.. ลงนรกอยางเดียว      

 
ตายจากกันชาตินี้ เกิดใหมชาติหนา เขาไปเกิดเปนลูกคนอื่น เดินสวนกัน

ก็จํากันไมไดแลว  รักแลวตองรูจักวาง เลี้ยงหมาแบบไหน ใหคิดกับลูกหลานท่ี
ติดยาแบบนั้น พาไปทําบุญดวยกันบอย ๆ ใหเขาคอย ๆ สะสมกุศลจิตทางออม 
อาจชวยไดระดับหนึ่ง ถารักเปน ฝกวางจิตใหเปน ตัวเราเองจะมีความสุข 

   
  เชื่อมั่นในกฎแหงกรรมเถอะครับวา..   ทุกอยางตองมีเหตุมากอนจึงมี   
ผลตามมาแบบที่เจออยูในทุกวันนี้  ทุกสิ่งตองเปนเพราะ.. “ผลกรรม” ของเรา
ชักนําใหมาเจอท้ังนั้น อยามัวแตโทษคนอื่นหรือสิ่งแวดลอม การเชื่อหลักกรรม
ในแงมุมท่ีถูกตอง จะทําใหเราแกปญหาไดถูกทาง และแมจะแกไมไดแลว ก็ยัง
พอบรรเทาปญหาได แถมทําใหเรารูจักวางจิตและยอมรับงายขึ้น ไมทุกขหนัก
เหมือนคนท่ีวางใจไมเปน   "รูธรรม รูทุกข ปลอยวาง เปนสุข ทุกขนอยลงทันตา" 



 

โปรแกรมจิตเพื่อเลิกบุหรี่ และการเลี้ยงลูก 
 

จากท่ีผูเขียนเองเคยติดบุหรี่อยางหนักจึงเขาใจไดดีวาการเลิกไมใชงาย             
มีบทความวิธีเลิกบุหรี่มากมาย แตสวนใหญเหมือนเปนแนวคิดเพอฝนจากคนไม
เคยติดบุหรี่ หรือวิธีการท่ีเหมาะกับคนบางกลุมเทานั้น  ทําใหคนจํานวนมากแม
อยากเลิกก็เลิกไมได  ศาสตรแหงจิตใตสํานึกและวิบากกรรม จะแกปญหาได
ดีกวาศาสตรแหงการคาดเดาและเอาตัวเองเปนศูนยกลางจักรวาล  หลายคนไม
มีวิบากเกาจึงหักดิบไดงาย  เท่ียวดูถูกคนท่ีเลิกไมไดวาใจไมถึง  ฉันเลิกไดงาย  
ทําไมแกเลิกไมได ?   หรือ... แคอดทนก็พอ ฯลฯ   

 
สารพัดแนวคิดจากการไมเขาใจจริงท่ีสงผลเสียมากกวาเกิดประโยชน 

บางคนเขาติดกันมานานไปเลิกแบบหักดิบอาจทําใหตาย หรือปวยหนักได 
เพราะวารางกายเคยชินกับการไดรับสาร ดั้งนั้นบางคนตองคอย ๆ ลดปริมาณ 
คอย ๆ เลิก และมีวิธีแตกตางกันไปดวย 

   
          ผูเขียนหัดสูบบุหรี่ตั้งแต ป.6 สูบเรื่อยมาจนเปนนักดนตรีกลางคืน       
มีสถิติสูงสุดกอนแขวนไฟแชค คือวันละ 3 ซอง กินเหลาวันละกลม สูบกัญชา 
ติดการพนันหลายชนิด อิ่มหนําสําราญกับความชั่วจนเต็มท่ี กอนเลิกทุกอยาง
และไดมีโอกาสศึกษาศาสนาพุทธแบบจริงจัง กอนตัดใจท้ิงวงการบันเทิงมา
เผยแพรทําส่ือคุณธรรมแจกฟรีจนถึงปจจุบัน  
 
 ใครบางท่ีไมรูวาบุหรี่ เหลา ยาเสพติด การพนันไมดี  มันรูทุกคนครับ!!  
แตเพราะปจจัยหลายอยางทําใหตัดใจไมได ท้ังการเขาขางตัวเอง วิธีเลิกไม
เหมาะกับตัวเอง ไมมีแรงกระตุนมากพอ มีวิบากเกาจากชาติกอนทําใหเลิกยาก
กวาคนทั่วไป ฯลฯ  



 

 ผมเจอถามเปนประจําวาจมปลักขนาดนั้น โงหัวขึ้นมาไดอยางไร??  
คําตอบจากประสบการณตรง และงานวิจัยหลายแหงอธิบายไววา..  การนําลูก
ไปทํางานดวยแตเล็ก จะทําใหเด็กซึมซับและสงสารเห็นใจพอแม รูคุณคาของเงิน  
การพาเด็กไปทําบุญอยางสม่ําเสมอ พาฟงธรรม-สวดมนต ใหทํางานบาน เนน
เรื่องมารยาท ฯลฯ จะสงเสริมใหเด็กมีฐานบุญ สรางคลื่นสมองท่ีดี ไปพัฒนา
สมองสวนจิตสํานึกใหทํางานดีขึ้น มีผลทําใหรูผิดชอบชั่วดี รูจักกตัญู มองโลก
แงบวก คิดอะไรไดลึกซึ้งขึ้น   

 
 
         จิตใตสํานึกของมนุษยทุกคนทํางานเองอัตโนมัติ ไมสามารถบังคับได   
แตคอย ๆ ปอนขอมูลใหเขาได จิตท่ีมีการสะสมเรื่องคุณธรรม-การทํางานแตเล็ก 
ขอมูลไมหายไปไหน ถึงเวลาจะสงออกมาเปนแนวคิดการใชชีวิตตาง ๆ    แมเมื่อ
เกิดหลงผิดติดยาเสเพล ซึ่งบางทีไมใชเพราะเด็กชั่ว แตเพราะฮอรโมนในชวง
วัยรุนกระตุนสมองสวนท่ีคลายของสัตวเดรัจฉานใหทํางานดีขึ้น จึงมีพฤติกรรม
และแนวคิดตกต่ําลง อยากรู อยากลอง ฯลฯ   
 
 ท่ีสําคัญอยางมงคลสูตรขอแรกท่ีบอกไว คือ.. การไมคบคนพาล การมี
เพื่อนชั่ว มีสิ่งแวดลอมชั่ว ๆ เปนเหตุจูงใจใหเด็กดีกลายเปนเด็กเลวได สังเกตวา
ถาเรานอนไมหลับกลางคืนอยากจะออกไปเท่ียวหรือไปพักผอนหยอนใจบาง   
ในเมืองไทยจะเต็มไปดวยรานเหลา ไมมีท่ีอื่นใหไปจริง ๆ นอกจากรานเหลา   
ในอดีตท่ีผูเขียนติดเหลาเพราะเหตุนี้ เริ่มตั้งแตยังเรียนอยู พอจะไปเท่ียวกับ
เพื่อน  ไมวากี่ท่ีมันมีแตรานเหลา สวนคาเครื่องดื่ม น้ําอัดลมหนึ่งแกวราคา
เทากับเหลาหนึ่งแกว แลวใครมันจะโงดื่มน้ําอัดลม สุดทายติดเหลางอมแงม 
เพราะไมมีตัวเลือก   
 



 

 อยากใหรัฐบาลเห็นปญหาตรงนี้  หาสถานท่ีใหวัยรุนไปรวมกันทํา
กิจกรรมกลางคืน ท่ีปราศจากแอลกอฮอล มีสถานท่ีแสดงความสามารถ เชน.. 
รองเพลง เตน ฯลฯ เพราะเด็กยุคหลังมันนอนกันดึก มีเวลาวางเยอะ มีพลังงาน
ลนเหลือท่ีอยากจะแสดงออก แตเวทีไมมี มีสถานท่ีเท่ียวกี่ท่ี ก็มีแตรานใหไปนั่ง
เมากัน จนตอนนีส้ถิติวัยรุนไทยติดเหลาอันดับตน ๆ ของโลกแลว  
  

หากแตเล็กเคยสะสมขอมูลดานดีไวพอสมควร ตอใหหลงทางไปเลวสุด
ขั้วในตอนวัยรุน จะกลับตัวไดไมยาก คลายคนมีภูมิคุมกันไวระดับหนึ่ง  จิตมีตัว
เปรียบเทียบท้ังสองดานจนเห็นชัดวาอะไรทําแลวเปนสุข อะไรเปนทุกข  จิตใต
สํานึกจะกระตุนใหคิดอยากออกหางจากสิ่งไมดีไดเอง  แตอาจตองมีปจจัยเสริม
มาสมทบดวย เชน.. สิ่งแวดลอม ผูคนรอบขาง ใจท่ีมุงมั่น  แนวคิดวาไมสายท่ีจะ
เร่ิมชีวิตใหม  แนวทางหรือคําแนะนําจากบุคคลผูมีประสบการณหรือใหแงคิดได
ถูกกับวาระจิตของเขา  ฯลฯ   ซึ่งหลายสิ่งถาทําไดถูกเวลา เหมาะสมสอดคลอง
พอดีกับแตละบุคคล จะพลิกชีวิตหรือเปลี่ยนใหดีกวาเดิมไดงายขึ้น 

  
เด็กจะไมชอบคนบังคับ ตองเอาจิตวิทยามาใชกัน อยางเชน.. รณรงควา

ถาสูบบุหรี่แลวแฟนจะไมชอบ จะหาแฟนยาก หรือจะเปนท่ีนารังเกียจของวัยรุน
หนาตาดี เชน.. เอาดารานักแสดงดัง มาโปรโมทออกสื่อบอย ๆ  ใหเขาดูตั้งแต
เด็กใหซึมซับวา ดาราท่ีตนชื่นชอบ เขาไมชอบคนสูบบุหรี่ กินเหลา อันนี้แค
แนะนําแนวทางเพ่ิมเติม  

 
เราแกปญหาวัยรุนไมคอยได เพราะใชแนวทางเดียว แกปญหาของเด็ก

ท้ังประเทศ  เห็นเด็กทําผิดก็ดารุนแรง พยายามออกกฎใหเขมงวดท่ีสุด คิดแตจะ
ลงโทษใหหนักจนมักเกินวัยของเด็ก  



 

แทบไมมีใครกลับมาคิดวา ความผิดสวนหนึ่งเกิดจากพอแมและครูไมเคย
อบรมใหดีพอ หรือไมสามารถหาวิธีท่ีเหมาะสมกับเด็กคนนั้น ๆ หรือเปลา??  
สมองสวนจิตสํานึกไมเคยถูกพัฒนาในเวลาท่ีเหมาะสม จากพอแมและครูท่ีไร
คุณภาพ หรือไมมีทักษะมากพอจะเทาทันโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น 

  
สวนนี้เราไมโทษครู เชื่อวาครูในประเทศไทยสวนใหญเปนครูท่ีดีและ

ตั้งใจสอน แตหลังจากท่ีไดรับการเชิญไปบรรยายท่ัวประเทศกลับพบวาระบบ
การศึกษาของบานเราตางหาก การบริหารหนวยงานท่ีมันหวยแตก ตอใหมีครูดี
ลนโรงเรียนอยางไรก็พัฒนาเด็กไมได เพราะระบบท่ีแยมาก คิดวาในอนาคต
ประเทศไทยคงมีการพัฒนาขึ้นตอไป แตปญหาหลายสวนก็ยังมาจากพอแมและ
ครูท่ีไรคุณภาพ(สวนหนึ่ง) แตมักมองขามไมเห็นความผิด ความบกพรองของ
ตัวเอง จะมาแกท่ีปลายเหตุ แกเมื่อสายไป หรือเขาไปยุงในเวลาท่ีไมเหมาะสม   

 
เด็กกอนมีฮอรโมนเพศ จะตองการความใกลชิดเอาใจใสจาก.. “พอแม

เทานั้น”  ตองการใหหอม กอด พาเท่ียว นั่งคุย แนะนําสั่งสอนสิ่งดี ๆ ฟงเพลง
ดีๆ รับสื่อดีๆ  การสวดมนตทําสมาธิ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอสมองสวน
จิตสํานึก  ซึ่งวัยเด็กซึมซับขอมูลไดดีท่ีสุด แตสวนใหญมักอางไมมีเวลา คิดแควา
ยังเด็กไมตองสนใจอะไรมาก แถมปลอยฟงเพลงเนื้อหาอุบาทว ดูละครน้ําเนา 
เลนเกมรุนแรง และใหแรงงานไรคุณภาพเล้ียงลูกแทน     
  
         แตพอเด็กมีฮอรโมนเพศ ซึ่งมันจะไปกระตุนสมองสวน(คลาย)สัตว
เดรัจฉานใหทํางานดีขึ้น ความคิดจะเปลี่ยนและควบคุมอารมณไดยาก อยากอยู
เหนือผูอื่น ไมชอบคําสั่ง อยากเปนอิสระ อยากขยายพันธุ อยากโดดเดน  มีโลก
สวนตัวสูง  ไมอยากใหใครมายุง มาส่ัง บังคับ ฯลฯ  



 

 ชวงฮอรโมนพุง ตีใหตายสอนใหปากแฉะ มันก็ฟงแลวคิดตามไมได ตอง
พาทํากิจกรรมหรือมีกุศโลบายอื่น ๆ  แตดันเปนเวลาท่ีพอแมและครู มักให
ความสําคัญและเขมงวดจนเกินพอดีกับเด็กในชวงนี้ เลยเปนแรงกดดันใหปญหา
บานปลาย ยิ่งทําใหเด็กเสียคนมากขึ้น จากประสบการณตรงท่ีเคยแกปญหา
ใหกับพอแมท่ีมีลูกเกเร จากที่เคยดุดา แคปรับพฤติกรรม ปรับพลังจิตของพอแม
ท่ีสงไปหาลูก และเปลี่ยนคําพูดจากคํารุนแรง เปนคําหวาน ๆ      พบวา..        
เด็กยอมรับคําสั่งสอนมากขึ้น ดื้อนอยลง  
 

การดุดา การลงโทษหรือกฎขอบังคับท่ีเกินวัยของเด็ก การเขมงวดและ
ยุงกับโลกสวนตัวเกินไปในชวงนี้ สงใหเด็กเกิดแรงกดดันสะสมภายในไดงาย    
สงใหมีปญหาทางจิตที่สงตอถึงการกระทําในอนาคต และสงผลเสียตอมาถึงตอน
โตเปนผูใหญไดอยางพิสดารหลายรูปแบบ  การเขาใจภาวะทางอารมณท่ีมีผลมา
จากสมอง ฮอรโมน และสิ่งเราตาง ๆ จะทําใหแกปญหาใหเด็กแตละวัยไดถูกทาง
และงายขึ้น แตนอยคนจะใสใจและมองเห็น  

 
เรื่องคลื่นสมองกับฮอรโมนสําคัญมาก ถารูจักวาวิธีไหน การกระทําใด 

ปรับจูนคลื่นสมองและฮอรโมนใหลงมาพอดี จะมีผลตอพัฒนาการของเด็กมาก 
เชน.. เด็กผูชาย ฮอรโมนเพศชายออกมามาก จะกระตุนใหกาวราว ถาเราเอาเขา
ฟตเนสเลนกลาม ฮอรโมนพวกนี้จะถูกนําไปสรางกลามเนื้อ และสมองสวน
จิตสํานึกจะทํางานดีขึ้น จะกลายเปนคนท่ีมองโลกในแงดีขึ้น การเขาฟตเนสใน
วัยท่ีฮอรโมนกําลังพุงพลาน เปนสิ่งท่ีดีเพราะอยางนอย ก็ไมคอยเห็นเด็กหุนดี 
กลามสวยคนไหนไปวิ่งไลตีใคร สวนมากพอเวลากลามสวยหุนดีแลว จะเปนท่ีชื่น
ชมของทุกคน ( โดยเฉพาะสาว ๆ ) จะลดความกาวราวและการแสดงออกผิดๆ  
โดยไมรูจะเกเรไปทําไม ในเมืองตัวเองมีจุดเดนอยูแลว 



 

         ผูเขียนเองตองตื่นตีสี่ไปขายของกับแมตั้งแตอยูอนุบาลจนจบประถม 
กลับมาตองกวาดหนาบาน รดน้ําตนไมท่ัวบานในขณะท่ีตัวกับกระปองแทบจะ
สูงเทากัน  สิ่งท่ีเคยบนและรําคาญ โตมาถึงรูวาสิ่งเหลานี้ทําใหเปนคนสูงาน  
และสํานึกบุญคุณพอแมไดงาย  
 
 การไดเห็นความเหน็ดเหนื่อยของพอแม ทําใหพยายามหาเงินเองตั้งแต
ประถม เปดรานขายน้ําแข็งใส ขายมะมวงดอง ทําดวยตัวคนเดียวท้ังหมด    
เก็บเศษตะปูมาชั่งกิโลขาย และทําอีกสารพัดตอนปดเทอม  ความจริงผมไมตอง
ทําอะไรก็มีเงินใชสบายเพราะเปนลูกคนเล็กท่ีแมตามใจมาก แตการเห็นพอแม
ทํางานเหนื่อยแคไหนมาตั้งแตเกิด กวาจะขายของไดกําไรแตละบาท ทําใหไม
อยากรบกวน และขวนขวายอยากหาเงินเอง โดยไมตองมีใครสั่งใหทํา 
   

ผมโดนบังคับใหไปโบสถทุกวันอาทิตย ตองเรียนคําสอนหลังเลิกเรียน 
ตองสวดมนตทุกวัน แมพาเขาวัด จับหยอดเงินทําบุญประจํา  ฯลฯ แถมพอยัง
เนนเรื่องมารยาทอยางเขมงวด เดินเสียงดัง ปดประตูเสียงดัง เจอผูใหญไมไหว 
ไมนอบนอม รับรองโดนตีตาย ในขณะท่ีพอแมสมัยนี้เห็นเปนเรื่องเล็กนอย และ
ไมคอยสอนกันเลย เด็กเลยโตมาเปนคนเนรคุณ จําไววาลูกจะโตมาเปนคน
กตัญูไดตองสอนไวตั้งแตเล็ก ถาคุณสอนใหเขาเหยียดยามดูถูกคนท่ีเขารับเงิน
จากคุณในการซื้อของ มันจะซึมซับการเปนผูสั่ง การไมเห็นในบุญคุณของคน 
เร่ืองพวกนี้เปนเรื่องละเอียดออน   

 
ท้ังหมดท่ีพอแมผมปลูกฝงไว  คงทําใหมีขอมูลดานดีในจิตใตสํานึก

พอควร ท่ีแมจะเสเพลติดเหลายาอยางหนักในตอนวัยรุนดวยสิ่งแวดลอมพาไป  
สุดทาย “จิตใตสํานึก” ก็ปรากฏเปนความคิดเตือนตัวเอง และลากออกมาจาก
สิ่งเหลานั้นไดในท่ีสุด  ซึ่งตรงตามทฤษฎีเรื่องของจิตท่ีกลาวมาขางตน   



 

คือเอาไปเปรียบเทียบกัน ในชีวิตวัยเด็กเราเคยมีความสุข เคยสวดมนต 
เขาโบสถทําความดีและมีความสุขอยางไร พอมาเสพยา ติดเหลา ติดการพนัน  
มีความทุกขอยางไร จิตใตสํานึกมันชั่งน้ําหนักกันไดและเห็นวา ควรจะเลิกเหลา 
เลิกบุหรี่ และภาพความรักของแมท่ีปรากฏขึ้นมาวา.. ไมอยากทําใหแมเสียใจไป
มากกวานี้ นั่นเปนอีกจุดท่ีผมเริ่มตนอยากทําดีเพื่อแม โดยการเลิกบุหร่ีกอน 

 
จากประสบการณตรงจึงเชื่อมั่นวาการสอนเด็กที่ดี ควรเริ่มตั้งแตเล็กและ

ชวงกอนมีฮอรโมนเพศ ไมใชตามแกปญหาตอนเกือบสายไป เพราะถาไมสะสม
ขอมูลดานดีใหลูกแตเล็ก  แลวจะใหเปนคนดีตอนโตหรือกลับตัวจากคนชั่ว    
มันคงไมงายเหมือนสลับปลั๊กไฟ  ถึงจะยากแตไมมีคําวาสายไป เกิดเปนคนได
ตองมีบุญเกาพอควร ขอแคเขาใจและใชแนวทางแกไขใหเหมาะสมกับแตละ
บุคคล อยางนอยลูกหรือลูกศิษยชั่วของคุณ มันตองลดความเลวลงไดอีกระดับ
แนนอน สําคัญคือคุณมีจิตเมตตาและความพยายามมากแคไหน !!   
 

สมัยกอนชวงท่ียังจมกับอบายมุข ผมไมเคยหยุดสวดมนต ในขณะท่ีคน
อื่นหาวาดัดจริต เลวขนาดนี้จะมาสวดมนตทําไม ??  คงเปนความเคยชินเพราะ
ทํามาแตเด็ก ผมทําควบคูไปจนวันหนึ่งจิตเริ่มบอกตัวเองวาควรเลิกสิ่งเหลานี้ซะ 
เพราะมีแตนําทุกขมาให  แถมมีคําพูดจากสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีเคยเจอตอนจะฆา
ตัวตาย เปนแรงกระตุนเพ่ิมอีกดวย   

 
จะบังเอิญหรือโชคดีไมรู ชวงนั้นมีรายการทีวีสั้น ๆ เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่

ฉายทุกสัปดาห คนเราถามีใครพูดกรอกหูเรื่อย ๆ จิตคลอยตามไดงายนะ  นี่คือ
จุดเริ่มตนท่ีทําใหคิดวา...  “เราตองเลิกบุหรี่ใหไดกอนดีกวา”   

 



 

พยายามทําตามคําแนะนําในทีวี ไปซื้อหนังสือท่ีวางขายมาอานหลายเลม 
สุดทายลมเหลวหมด ทําไมไดสักอยาง อยากถามคนเขียนหนังสือเหลือเกินวา..  
เคยติดยาหรือเปลาฟระ ??  อานแลวทําตามโคตรยาก !!    สุดทายผมคิดคนวิธี
เลิกบุหรี่ดวยตัวเองจนได ขณะที่ยังกินเหลาวันละกลมเหมือนเดิม ใครสูบบุหรี่จะ
รูวา.. การเลิกบุหรี่แตยังกินเหลา ไมงายเลยเพราะมันของคูกัน แถมยังรองเพลง
กลางคืน ตองเจอคนสูบบุหรี่ควันขโมงใหเห็นทุกวัน แตเลิกไดหนาตาเฉย  
ชวงแรกของการเลิกบุหรี่ จะเกิดผลสะทอนมากมายโดยท่ีเราไมรูตัว ท้ังอารมณ
หงุดหงิดหาสาเหตุไมได พาลทะเลาะไปท่ัวจนโดนไลออกจากงาน !! 

   
ถาใครจะเลิกบุหร่ีแลวไมอยากมีปญหาตามมา ควรลาพักรอน งดรับแขก 

งดพบลูกคาเด็ดขาด  หรือตองบอกใหทุกคนเขาใจวา ชวงนี้จะเกิดปฏิกิริยาท่ีทํา
ใหเราหงุดหงิดและแสดงออกไมดี ควบคุมตัวเองไมได ขอใหทุกคนใหอภัย  
ศาสตรแหงจิตใตสํานึกทําใหผมรูภายหลังวา ท่ีเราติดอะไรอยูก็ตาม สวนหนึ่งมัน
เกิดจากมีขอมูลเปนประจําสงไปท่ีจิตใตสํานึก เลยทําใหเกิดการเขาใจผิด      
เกิดการเสพติด คิดวาขาดไปแลวจะไมมีความสุข  ถาตองการเลิกเด็ดขาดชนิดไม
หวนกลับไปอีก เราตองถอนขอมูลขยะในจิตใตสํานึกออกมา เราปลูกความเขาใจ
ผิดไวทีละนอยจนมันเติบโตฝงลึกไว  จึงตองใชเวลาใหขอมูลใหมท่ีถูกตองทีละ
นอยจนจิตมีกําลังกอน แลวคอยถอนรากออกใหหมดจดอีกที  

 
แนะนําเพิ่มเติมสําหรับเลิกบุหร่ีใหม ๆ ลองแวะไปหาหมอทางดานจิตเวช 

ขอยาเพื่อบรรเทาอาการหงุดหงิด จะไดไมมีปญหากับคนรอบขาง เพราะบางที
ปญหามันใหญกวาท่ีคิด เกิดคุณจะตองรับผิดชอบดูแลครอบครัว แลวโดนไลออก
จากงานเพราะวาไปพาลหงุดหงิด พอเลิกบุหรี่แลวมันมีผลตอสมองจริง ๆ มันจะ
พาลแบบที่คุณไมรูตัว  อันนี้รวมถึงยาเสพติดชนิดอื่นดวยนะครับ 



 

         วิธีการเลิกบุหรี่ของผมอันดับแรกคือ.. “การโปรแกรมจิตใหมทั้งหมด” 
โดยยืดเวลาส่ิงท่ีเคยชินออกไปเร่ือย ๆ คนติดบุหรี่มักเกิดจากสูบทันทีหลังอาหาร 
หรือเขาหองน้ํา มันเปนสองเวลาสําคัญท่ีภาวะจิตกับสมองจะเสพติดอะไรไดงาย 
หลายคนท่ีสูบแลวไมติด นอกจากเพราะไมมีวิบากเกาจากชาติกอนใหติดงาย    
ก็เกิดจากไมเคยสูบหลังอาหารและไมสูบตอนเขาหองน้ํา แตถามาสูบสองเวลานี้
ประจําเมื่อไหร ติดแหงกทุกราย (แตมักปากแข็งบอกวาไมติด) การหักดิบเลิก
กะทันหันอาจสงผลเสียหลายดาน ถึงเลิกไดอาจมีปญหาสุขภาพตามมาทีหลัง  
  
 

วิธีคอยเปนคอยไปจะชวยใหไดผลดีกวาในระยะยาว  เริ่มตนดวย.. 
“ยืดเวลาสูบบุหรี่หลังอาหารทุกมื้อ”  กําหนดใหตายตัววาจะเอาวันละเทาไหร  
เชนวันแรก หลังอาหาร 3 นาทีแลวคอยสูบบุหรี่ วันท่ีสอง 5 นาทีแลวคอยสูบ 
วันท่ีสาม 10 นาทีแลวคอยสูบ  ยืดไปเรื่อยทุกวันจนเปนเวนชั่วโมงสองชั่วโมง
หลังอาหาร  และอยาสูบบุหรี่หมดมวนเด็ดขาด ใหสูบหรือดูดสักครึ่งมวนแลวพอ 
แลวเก็บไวสูบครั้งตอไป    การเก็บไวสูบตอ กับเวนเวลาหลังอาหาร จะทําให
บุหร่ีไมอรอย สูบแลวไมชื่นใจ  ทําแบบนี้ไปเรื่อย จนถึงขั้นสูบวันเวนวัน จนถึงไม
สูบเลยเปนสัปดาห  จะทําใหหลายคนเลิกบุหร่ีไดงายขึ้น   

 
เปนการปอนขอมูลดานลบใหจิตใตสํานึกเรื่อย ๆ  เมื่อสูบทุกครั้งมันไม

ชื่นใจ ไมอรอย  วันหนึ่งมันจะรูสึกเองวา “แลวกูจะสูบไปทําไม” ท่ีมันติดอยู
ทุกวันนี่ เพราะกินขาวปุบสูบปบ มันอรอยไง!!  มันเลยโหยหา คิดวาสิ่งนี้เปน
ความสุข ความจริงเมื่ออยากบุหรี่ ลองหายใจลึก ๆ แลวจินตนาการพนลมเห็น
กลุมควันลอยออกไป จะรูสึกสบายใจ ทดแทนการสูบบุหรี่ไดระดับหนึ่ง   

 
 



 

วิธีเลิกบุหรี่แนวนี้ไมไดมีอะไรยุงยากและนาจะเหมาะกับทุกคน รางกาย
เคยรับนิโคตินทุกวัน อยูดีไปหักดิบ มันประทวงเจ็บปวยเอาไดนะครับ  ดังนั้น
การทยอยเลิกทีละนอย ยืดเวลาสูบหลังอาหารไปเรื่อยจนเลิกสูบได จะเปนวิธีท่ี
นาจะโอเคท่ีสุด ซึ่งไดผลอยางมั่นคงกับผูเขียนมาแลว     
 
 อีกปญหาของคนเลิกบุหรี่ไมได คือ.. จิตใตสํานึกไมยอมรับ ชอบหลอก
ตัวเองวาไมติด หรือติดแลวไมเสียหายอะไร มันจะมีขออางเสมอเพราะเสพติดมา
นาน ไมอยากพรากสุขท่ีเคยไดเสพเปนประจํา จึงไมมีกําลังใจพอท่ีจะเลิกหรือทํา
ตามขั้นตอนการเวนหลังอาหารไดอยางจริงจัง  ดังนั้นเราตองแกดวยการ
โปรแกรมจิตเสริมเขาไป โดยหาเวลาทําสมาธิ สวดมนต หรือนั่งฟงเพลงบรรเลง
เบา ๆ  พอจิตสงบ ลองหลับตาจินตนาการยอนคิดถึงตอนเราเปนเด็กเล็ก  เรามี
ความสุขแคไหน ถามใจตัวเองวาเมื่อกอนไมมีบุหรี่ เรามีความสุขกวาตอนนี้ไหม?   
  
         การทําอะไรก็ตาม ถาใหใจสงบสักเล็กนอยแลวถามตัวเองบอย ๆ มันจะ
มีคําตอบใหตัวเองไดวันหนึ่งครับ  จิตจะเห็นชัดวาทําตัวแบบไหนมีสุขมากกวา  
และทุกครั้งท่ีคุณจะเสพอะไร บุหรี่ เกมหรือละคร   อยาไปบังคับจิตวาตองเลิก 
แตใหถามตัวเองบอย ๆ ท้ังกอนทํา ขณะทํา หลังทํา วาทําแลวไดอะไร เปนสุข
จริงไหม ดีจริงแลวหรือ ?   หรือหาโทษของมันมาคิดถึง มาพิจารณาเรื่อย ๆ   
สักวันคําตอบมันจะผุดขึ้นมาเอง แลวเราจะเลิกหลงใหลกับสุขจอมปลอมเหลานี้
ไดงาย แถมเกิดภูมิคุมกันไมกลับไปมัวเมาอีกคร้ังไดมั่นคงขึ้น 
    

คนเลิกบุหรี่ได จะพบวาการเลิกเหลา-การพนัน การหามใจเรื่องอื่นจะ
เลิกงายขึ้นตามลําดับ การติดบุหรี่คือ.. “กิเลส”   การเลิกบุหรี่ได คือการ
ปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งที่พิสูจนไดวา เราชนะกิเลสแบบหยาบไดแลว   



 

การเลิกบุหรี่เปนผลดีตอสุขภาพกายและใจทันที สารพัดสารพิษจํานวน
มาก ท่ีทํารายใหรางกายเจ็บปวย ทําใหแกเร็ว กอโรคหลายชนิด อยามัวแตกลาว
ธรรมะพรั่งพรูแตยังดูดบุหรี่ควันฉุย  คนสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจในสังคม    
แถมยังสงผลทําลายสุขภาพคนรอบขาง คุณเดินสูบไปเนี่ย เชื่อไหมวาคนเขาดา
คุณไปตลอดทาง   คนท่ีเขาไมสูบเขาเหม็น เขาก็บน  อดสาปแชงคุณไมได    
และคิดดูวาคุณสูบทุกวัน คนสาปแชงทุกวัน   วันหนึ่งกี่คนนับไป ปหนึ่งกี่รอยคน 
แรงสาปแชงนี่มีผลนะ เปนกระแสจิตท่ีสงมา          

 
จะพิจารณาดานไหน “บุหรี่” ก็มีแตขอเสียมหาศาล แตก็แปลกสินคา

ทําลายชีวิตคนขนาดนี้ กลับถูกกฎหมาย และมีวางขายหาซื้องายมาก  ตอใหขึ้น
ราคาแคไหน ก็ยังมีคนซื้อเพราะมันยังเลิกไมได แถมมีการแบงเปนมวนขายครับ   

 
 
นาแปลกท่ีบุหรี่หาประโยชนไมไดเลย หาคําตอบไมไดเหมือนกันวา 

รัฐบาลเอาเงินมารณรงคใหคนเลิกบุหรี่ เอาไปปดโรงงานผลิตบุหรี่จะงายกวาไหม 
?? จะอางอะไรก็อางไปของมันไมดี ทําลายสุขภาพ บวก ลบ คุณ หารแลว     
ทํากฎหมายไปเลยวาลงทะเบียนคนสูบบุหรี่ วันนี้ ปนี้ มีคนสูบบุหรี่เทาไหร    
แลวตอไปนี.้.. เด็กรุนใหมหามสูบ ใครสูบผิดกฎหมายเทากับเสพยาอี/ไอซ  

 
แคนี้รับรอง..คนสูบบุหรี่จะหายไปจากประเทศไทยท้ังหมด เหลือแตคน

สูบเกา ๆ ก็ผลิตใหแตคนพวกนี้สูบ หรือจับบําบัดจนกวาเขาจะเลิกไดแคนั้นเอง 
ดูแลวไมไดยากอะไร แตไมทํากันเอง สิ่งชั่ว ๆ ทํารายสุขภาพ ทํารายสังคมหละ 
ถูกกฏหมายไดหนาตาเฉย !!    เจริญหละโลกมนุษย 

 
 



 

บทสรุปและขั้นตอนวิธีทําบุญแกกรรม   
(แนะนําขั้นตอนและวิธีทําบุญใหเจากรรมนายเวรโดยตรง) 
  
          สรุปท้ิงทายเรื่องทําบุญแกกรรมท่ีเขียนไปแลวหลายตอน  กรรมดีชั่วเมื่อ
ทําไวไมหายไปไหน สุดทายแครอเวลาใหผลในวันหนึ่ง  การแกกรรม ตามหลัก
พุทธศาสนาถือวาทําไมได แตสามารถบรรเทาหรือเลื่อนการใหผลออกไปได     
สิ่งสําคัญสุดสําหรับคนอยากแก(บรรเทา)กรรม  คือจิตทีส่ํานึกผิดและตั้งใจมั่นจะ
ไมเบียดเบียนใครในทุกดานอีกแลวตลอดชีวิต ซึ่งตองยอมรับผลกรรมสวนหนึ่ง
ดวย ไมใชจะหนีไมยอมรับโทษเลย   
 
 คนท่ีเพียรสรางความดีชดเชยความผิด ยอมไดรับโทษนอยลงหรือไดรับ
การอภัยไดงายขึ้นท้ังในโลกนี้และโลกหนา         “เจากรรรมนายเวรมีจริง” 
ยืนยันดวยขอความหลายแหงจากพระไตรปฎก รวมถึงธรรมนิพนธในของสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ เรื่อง..“ชีวิตนี้นอยนัก” พระผูซึ่งชาวพุทธทุกนิกายท่ัวโลกทูล
ถวายใหเปนผูนําสูงสุด  (โหลดเสียงอานไดฟรีท่ี jozho.net หรือฟงจากยูทูป) 
  
          เจากรรมนายเวรท่ีสงผลกรรมมาสนองคืน อาจแบงไดสองแบบ      
อยางแรกคือกระแสพลังงานท่ีเกิดจาก นิสัย อารมณ ความเคยชินท่ีสะสมไวใน
จิตเราเอง  เปนตัวการใหญกําหนดเสนทางชีวิตใหเราชอบหรือเลือกสิ่งดี-ไมดีให
ตนเอง  สงผลใหคนอื่นรูสึกกับเราตามพลังท่ีเราสะสมไว (ใกลบางคนรูสึกอึดอัด 
ใกลบางคนรูสึกสบายใจ)  ซึ่งวิทยาศาสตรพิสูจนไดแลววา.. อารมณทุกอยางสง
คลื่นพลังงานออกมาไดจริง มีผลตอโมเลกุลของสิ่งรอบตัวได และจิตใตสํานึกจะ
สะสมขอมูลทุกอยางไวเสมอ   
 



 

การคิดพูดทําความดี ลวนสงใหเกิดคลื่นพลังงานดีแผออกรอบตัว ดึงดูด
คนดีเขาหา ผลักคนชั่วออกไป (คนชั่วเจอคนดีจะหมั่นไส)  กระแสพลังงานดีมีผล
ตอคลื่นสมองท่ีสงใหคิดอะไรไดลึกซึ้งขึ้น รางกายหลั่งสารเคมีดี สงใหสุขภาพดี
ผิวสวย ภูมิคุมกันสูงขึ้น ฯลฯ ตรงขามกับการคิดพูดทําชั่ว (คือจิตเปนอกุศล       
ซึ่งรวมถึงความเครียดดวย) จะทําใหสมองหดตัว ความจําลดลง  กระตุนการหลั่ง
สารพิษซึ่งเปนตนเหตุโรคเรื้อรังหลายชนิด เปนกฎแหงกรรมท่ีพิสูจนไดในชาตินี้
วาทําดีสงผลดี ทําชั่วสงผลไมดีตอตัวเองอยางไร   
  
          เจากรรมนายเวรแบบที่สองคือ.. เจากรรมนายเวรที่มีตัวตนอยูจริง 
เปนมนุษยหรือสัตวท่ีเราเคยทํารายไว ตัวอยางในพระไตรปฎก เชน.. วิญญาณ
โสเภณีท่ีเคยถูกฆาตามจองเวรหลายชาติ ท่ีสุดไดโอกาสเขาสิงโคขวิดทานพาหิยะ
ตายขณะพึ่งบรรลุธรรม   เจากรรมนายเวรประเภทนี้แมมองไมเห็น แตทําอะไร
ไดมากกวาท่ีคิด เปนสิทธิ์จากผลกรรมท่ีเราทํารายเขาไวกอน จึงยกขึ้นสูสถานะ
เจาหนี้ท่ีไดสิทธิพิเศษ สามารถติดตามเราไดทุกท่ี  เชน.. คนทําแทงมักจะมีผีเด็ก
เกาะติดตัวตลอดเวลา เปนสิ่งท่ีคนมีสัมผัสพิเศษกลาวตรงกัน  ( มีคนรูจักขับรถ
พาเพื่อนไปตาย แตบอกตํารวจวาเพื่อนขับ ผลคือผีเพื่อนเดินตามเปนสิบป  มีผู
ปฏิบัติธรรมทัก บอกทุกอยางไดตรง สุดทายตองไปบวชให เห็นวาจะบวชไมสึก ) 
 

วิญญาณอาฆาตจะพยายามหาทางกลั่นแกลงเราเสมอ ใหสมกับ
ความแคนท่ีเราเคยทําเขาไว  บางครั้งสามารถดลใจใหเราคิดหรือพูดอะไรผิด  
ทําใหรูสึกหงุดหงิดอยางไรเหตุผล จนตองพลาดโอกาสสําคัญ ตัดสินใจบางอยาง
ผิดพลาด   ซึ่งชวงเมาเหลา ใจลอย ขาดสติ ไมรักษาศีล ไมมีบุญรักษา  จะเปน
ชวงท่ีวิญญาณรายเขาแทรกความคิดไดงาย จนเหมือนเปลี่ยนเปนคนละคน  
อาจทําอะไรพลาดอยางไมนาเชื่อ หรือนํามาซึ่งหายนะใหญหลวง ทามกลาง
ความไมเขาใจวา ทําไมเราถึงคิด พูด และทําแบบนั้นออกไปได ??  



 

เคยไหม ?? บางที.. งงตัวเองวาทําไมเราพูดแบบนั้น ทําไมเราคิดแบบนั้น 
ท้ังท่ีใจเราไมไดเจตนาแบบนั้น  ครูบาอาจารยเคยกลาวถึงผีพนัน ผีสุราท่ีดลใจ
คนใหทําชั่วได เปนเรื่องธรรมดาและเกิดขึ้นไดจริง    เจอกับตัวเองมาเยอะตั้งแต
ยังไมไดนับถือศาสนาพุทธ ท้ังดลใจใหทําผิดพลาดและมีตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ
ดลใจหรือชวยใหพนเรื่องไมดี  เชน.. ทําใหขับรถเลี้ยวไปผิดทาง หันกลับไป
มองเห็นทางท่ีตองไปพึ่งเกิดอุบัติเหตุ , แฟนเกาเลี้ยงกุมาร พอจะโกรธเขาทีไร  
ก็เหมือนมีคนมาจี๋เอว จะขําอารมณดีขึ้นมาในขณะท่ีกําลังโกรธมาก ซึ่งไมนา
เปนไปได  หรือเจอชายแกชุดขาวปรากฏกายหามตอนจะฆาตัวตายก็เจอมาแลว 

    
ประสบการณตรงทําใหรูวาวิญญาณรอบตัวมีผลกับชีวิตมากกวาท่ีคิด  

แตก็ขึ้นกับความศรัทธา กรรมสัมพันธ และบาปบุญเวรกรรมท่ีเราทําไวดวย    
จิตมนุษยเหมือนเครื่องรับวิทยุ ผีเหมือนคลื่นวิทยุ หลายคนปกใจแนวแนวาเรื่อง
พวกนี้ไมมี ก็เหมือนปดเครื่องวิทยุไวตลอด จึงแทบไมมีโอกาสไดสัมผัสแมตอให
ทาทายแคไหน บางรายแมผีหรือเทวดามาปรากฏทําอะไรใหเห็น ก็ไมเชื่อและคิด
วาจิตหลอนไป (แตบางคนก็จิตหลอนเอง แลวพวกนี้เยอะซะดวย)    
   

คนท่ีรักษาศีลและมีบุญสะสมไวมาก วิญญาณท่ีเปนมิจฉาทิฐิจะมากลั่น
แกลงไดไม เต็มท่ี  กระแสบุญและความดีท่ีมากพอจะดึงดูดวิญญาณดีมา
ชวยเหลือ  ยกเวนมีกรรมหนักท่ีตองไดรับผล พระพุทธเจาก็ชวยคุณไมได   
หลายคนมีเทวดาหรือวิญญาณพอแมและคนรักในอดีตมาคอยชวย แตไมรูตัวคิด
วาตัวเองโชคดี  การสวดมนตและทําบุญอุทิศใหเปนประจํากับวิญญาณท่ีคอย
ชวยเรา ถือเปนส่ิงท่ีไมควรละเลย เพราะเขาจะชวยเราได ก็ตองมีบุญท่ีเราทําสง
ใหเขาเปนพื้นฐานดวย 

     



 

ศาสนาพุทธไมสอนใหหวังพึ่งสิ่งอื่น แตการทําดีแลวเผื่อแผใหวิญญาณ
ทุกภพภูมิรอบตัว ถือเปนการสรางกุศล เพิ่มกระแสเมตตาในจิตเราไมเสียหาย
อะไร เหมือนกับเราผูกมิตรไว ยกตัวอยางถาเปนคน.. จิ๊กโกหนาซอยนี่ตอใหเปน
คนเลวแคไหน ถาเราเดินผานแลวยิ้มแยมทักทาย ซื้อขนมฝาก ถึงเวลาคนพวกนี้
เขาจะไมทํารายเรา แลวเวลาเรามีเรื่อง เขาจะมาชวยเราไดดวยเหมือนกัน 
เปรียบเทียบกับผีเรรอน ถาเราทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบอย ๆ สุดทายบางทีเกิด
เหตุการณอะไรไมดี บางอยางเขาก็ชวยเราได ปกปองเราไดระดับหนึ่งเหมือนกัน 

 
 สมัยกอนขี่มอเตอรไซดไปรองเพลง ตองผานรัชดาแถวโคงรอยศพ      
จะอุทิศบุญใหเขาเปนประจํา คืนหนึ่งถูกสิบลอเฉี่ยวแถวนั้น กําลังจะลมแตะพื้น 
ก็เหมือนมีคนพยุงขึ้นมาใหตั้งตรงไดอยางนาอัศจรรย   ใครไมเจอคงไมเชื่อ     
แตเนื่องจากผมเจอมาเยอะมาก จนตองมาศึกษาหาคําตอบในพระพุทธศาสนา 
จนเจอคําตอบท่ีลึกซึ้งกวาสิ่งเรนลับ นั่นคือทางดับทุกข และก็ไมไดอยากเลาเรื่อง
พิศดารพวกนี้ใหใครฟงเทาไหร เพราะไมใชสาระสําคัญ หรือทําใหตัวผมดูดีขึ้นมา 
สิ่งท่ีอยากเนน คือ.. การทําความดี สรางกุศล การเจริญสติตางหาก  

 
เวลาเลาเรื่องผี เรื่องแปลก ๆ บางคนจะไมเชื่อ และจะหาวาเราโกหก 

บางทีอยากจะถามกลับเหมือนกันวา.. คนอยางผมไปโกหกคุณแลวผมจะไดอะไร 
ผมไมไดเปดสํานักทรง ผมไมไดอะไรกับการเผยแพรธรรมะท่ีทํามาเปนสิบ ๆ ปนี้ 
ผมมีแตอัดเสียง และใหคนดาวนโหลดฟรี ทําซีดีแจกฟรี ถาเกิดผมเปดสํานักทรง 
ใหคนบูชาครู แลวผมมาเลาวาเปนผูวิเศษ เจอนั่นนี่ยังนาคิด แตนี่เนนตลอดวา
การเจริญสติ การศึกษาธรรมะท่ีดีท่ีถูกตองเทานั้นเปนทางดับทุกข แตวาเรื่อง
พวกนี้ เปนเรื่องท่ีมีอยูจริงท่ีเราไดเจอมา เลยมาเลาใหฟงใหพอมีรสชาดเทานั้น 
ถาเปนครูบาอาจารยสายปฏิบัติจริง ทานเจอมามากกวานี้เยอะ แตสวนใหญทาน
จะไมพูด เพราะรูวาพูดไปจะทําใหคนสวนใหญงมงายไดงายเทานั้นเอง 



 

          หากเขาใจเรื่องกรรม จะเห็นชองทางการแกหรือบรรเทากรรมท่ีถูกตอง
มากขึ้น  พิธีตัดกรรม แกชง เซนไหว หอยวัตถุมงคล และการทําอีกหลายอยาง 
ลวนงมงายและบรรเทากรรมไมไดจริง หรือไดเพียงเล็กนอย คือไดผลทางใจ 
อยางตอนนี้ท่ีกําลังฮิตหินมงคล เลขสวย เบอรโทรสวย ความเห็นสวนตัวคือ.. 
เลขสวยมันไมชวยอะไรหรอก ยกเวนจํางายหรือไมตางกับเครื่องประดับ ท่ีเพิ่ม
ความนาเชื่อถือวามีฐานะ มีระดับ  ยิ่งถามีคนบอกวาเลขนี้ใชแลวจะรวย ใจคน
ฟงแลวมีความมั่นใจ รูสึกมีความหวัง ทุมเทมากขึ้น มีผลบางแตเปนดานจิตวิทยา
ถาเลขมีผลจริง ๆ คงไมตองมีกฎแหงกรรม ไมตองมีพระพุทธเจามาตรัสรูหรอก  
 
 การแกกรรมท่ีถูก ตองทําบุญใหถูกดานกับกรรมท่ีเคยทําและครบวงจร 
รักษาศีล ฟงธรรม รูสึกสํานึกผิด ทําจิตเปนกุศลมากท่ีสุด นี่คือสิ่งท่ีบางคนทําอยู 
แตพบวาหลายคนยังมีปญหาชีวิตถาโถมไมจบสิ้น  จนบางคนเริ่มลังเลทอใจ 
หมดศรัทธาและไมอยากเชื่อเรื่องผลกรรม  เฝาคิดแตวาทําดีทําไมไมไดดีซะที   
 
 กฎแหงกรรมเมื่อทําดีแลวไมใชจะไดผลดีทันที มันตองรอเหมือนปลูก
ตนไม สิ่งท่ีไดอันดับแรกคือ.. สงใหทําใจได ไมแคนเคือง ไมทุกขหนักเหมือน
เมื่อกอน     ถาอยากเห็นผลไว   ตองทําใหถูกทางเหมือนใสปุยบํารุงตนไมดวย      
ย้ําอีกทีวาทําดีกับคนเลวไมมีทางไดดี เพราะวาคนเลวมันยากจะสํานึกบุญคุณ  
 
 ลองคิดดูท่ีเปรียบเทียบไว อาจจะดูหยาบนิดหนึ่ง.. สมมุติคุณเลี้ยงตัว
เหี้ยไวรอยตัว ทั้งรอยตัว.. มันจะเต็มใจมาตอบแทนบุญคุณอะไรใหเราได??  
การทําดีกับคนเลวเราจะไดความดี เราจะกลายเปนคนดี แตอยาไปหวังใหเขาทํา
ดีตอบ หรือใหมาทดแทนบุญคุณ สํานึกบุญคุณเรา    ทําดีกับเหี้ยในรางคนเปน
ประจํา  หยุดทําเมื่อไหร คุณอาจจะเปน.."เหี้ย"  ในสายตาของคนพวกนี้ทันที      
(ทําดีเกิดเปนความดี และการทําดท่ีีถูกทาง ถูกบุคคล/สถานท่ี ถึงจะไดดีกลับมา) 



 

การทําบุญใหถูกทาง   เหมือนการใสปุยบํารุงตนไมดวย   ซึ่งคือ..         
การอธิษฐานจิตและขอขมากรรมแบบเจาะจงกับเจากรรมนายเวรประเภทท่ีมี
ตัวตนท่ีติดตามคอยลางแคนเราอยู   เราทุกคนเกิดมาแลวหลายภพชาติ      
ยอมเคยทําดี และทําผิดพลาดโดยตั้งใจและไมตั้งใจ อาจเคยฆาคนและสัตว แยง
ผัวเมีย ใสราย ทํารายเขามาสารพัด  แตละคนจะมีเจาหนี้รออยูจํานวนมาก  
เวลาทําบุญก็เอาแตอุทิศใหเจากรรมนายเวรท้ังหลาย หวานไปโดยไมเคยเจาะจง 

   
          สมมุติมีผีเจากรรมนายเวรของเราประมาณพันคน ทําบุญแลวพูดอุทิศให
เจากรรมท้ังหลาย บุญจะกระจายไปแคคนละเล็กนอย ไมมากพอจะทําใหเขาไป
เกิดใหม หรือไมมีพลังเขมขนพอทําใหเขาหายโกรธได  : สมมุติมีคนเผาบาน 
ขมขืนฆาคนรักของคุณ  และทํารายคนอื่นไวอีกหลายคดี  เมื่อตํารวจจับได   
เขาขอขมาเจาทุกขเปนพันคนแบบเหมารวมทีเดียว  ถามวาจะใหอภัยเขาไดยาก
หรืองายกวามากมกราบขอขมาเราโดยตรง   ตอมาเขาไดรับประกันตัวแลวซื้อ
เคกมาหาคุณท่ีบานแลวบอกวา..   “ ชวยรับเคกนี้ไวกินดวย  ใหอภัยเถอะ   
อยาโกรธจองเวรกันเลย ”   คุณจะใหอภัย แลวจะกินเคกของคนท่ีขมขืนแฟน 
ฆาพอแมคุณหรือเปลา !!    เขาตองขอโทษทําดีกับคุณแคไหน ถึงจะอภัยไดจริง 
 

ผีไมตางจากคน มีอารมณความรูสึกเหมือนคนเดิมทุกอยาง  การทําบุญ
อุทิศใหเจากรรมนายเวร ดวยแคบริจาคเงิน ถวายของใหพระ  ก็เหมือนกับที่
คนรายซื้อเคกมาใหเปนการขอโทษตอเจาทุกข  คิดเหรอวาเขาจะยกโทษให
คุณเพียงใชเงินซื้อบุญมาสงใหงาย ๆ แบบนี้ ??   เราแคนคนท่ีทํารายเรา 
อยากใหเขารับโทษใหสาสมอยางไร  ผีเจากรรมนายเวรก็เชนกัน สวนมากเขา
อยากเห็นเราทุกขทรมานเปนการตอบแทนเทานั้น บุญกุศลสวนใหญเขาไมอยาก
ไดหรอก  ขนาดทานพาหิยะสําเร็จอรหันตแลว ยังตามมาเขาสิงแมโคขวิด
ทานตาย ใหเปนผูมีบุญแคไหนไมสนใจ..  ขอแคไดลางแคนเปนพอ!!    



 

การเกิดมาหลายชาติทํากรรมไวมากมาย คงยากจะรูวาตองขอโทษและ
ทําบุญใหเจากรรมแบบเจาะจงไดอยางไร ดังนั้นจึงตองทําความดีใหมากและ
หลากหลายท่ีสุด บุญท่ีเพียงพออาจทําใหเราเจอผูมีสมาธิขั้นสูงท่ีบอกถึงกรรม
เกาของเราไดถูกตอง หรืออาจมาใหเห็นเปนนิมิตในความฝน ซึ่งผมเจอบอยมาก  
เวลาเจอเรื่องรายแตละครั้ง จะมาใหเห็นใหรูวาทําอะไรกับใครไว จึงไดรับผล
แบบนี้   
 

มีตัวอยางเรื่องแฟนเกาของผมหลายคนในอดีต กอนจะมีปญหาจะฝน
เห็นวาอดีตเราเคยทําผิดศีลขอสามไวอยางไร บางครั้งเห็นคนชี้หนาสาปแชง 
ชัดเจนมากท้ังชื่อและสถาณการณ ในฝนจะสะเทือนใจมาก และไมนานก็พบวา
แฟนมีชูแลวสุดทายตองเลิกกัน  เปนแบบนี้หลายครั้งจนคิดวาไมไดเพอเจอ    
แตเปนเรื่องของ.. “ กรรมนิมิต ”    พอเห็นวาเกิดจากความชั่วท่ีทําไวเอง         
จึงเริ่มสํานึกผิด เกิดสติตั้งมั่นอยากรักษาศีล และทําบุญสงตรงใหกับคนท่ีเราเคย
ทํารายโดยตรงได ซึ่งมีผลใหอุปสรรคในชีวิตบรรเทาไปมาก เทาท่ีสังเกตถาไม
สํานึกผิด ก็ตองเจอปญหาเดิมตอไปเร่ือย ๆ  

  
            คนท่ัวไปคงยากท่ีจะไดเจอผูมีญาณขั้นสูง เพราะของจริงตองระดับ
บรรลุธรรมเทานั้น ซึ่งทานมักไมเปดเผยตัวและอยูในท่ีซอนเรนดังนั้นถาเราไมรู
วาเจากรรมนายเวรของเราเปนใคร การทําบุญทุกครั้งใหตั้งจิตระลึก.. “ขออุทิศ
บุญใหกับเจากรรมนายเวรที่เราทํารายไวรุนแรงที่สุดอันดับแรก” ขอใหไดรับ
กอนใคร ไมแบงปนผูใด ขอใหเขายินดีรับบุญและอภัยในความผิดของเรา ขอให
เขาไดไปเกิดใหมในภพภูมิที่ดีมีความสุข  อยาตองมาทุกขแสนสาหัสดวยการตาม
จองเวรแบบนี้เลย  ( ผีที่ตามจองเวรจะทุกขใจตลอดเวลา คลายเวลาเราโกรธ
ใครในความฝน รูสึกไหมวา จะดาจะพยายามทํารายเทาไรก็ไมหายโกรธ )   



 

 ตองทําบุญใหเขาดวยจิตท่ีสํานึกผิดและปรารถนาดี อยากใหเขาพนทุกข  
อยาทําบุญใหเขาเพราะอยากใหตัวเองสบายพนเวรกรรม  เมื่อทําบุญใหแลว 
หลายครั้งตอมา ใหเพิ่มคําอธิษฐานวาหากเจากรรมฯ อันดับแรกใหอภัยและไป
เกิดใหมแลว ขออุทศิบุญนี้ใหกับเจากรรมนายเวรที่เหลือในอันดับตนๆ และไล
ลงมาตามลําดับ (ใครอยูอันดับแรกใหไดรับกอนคนอื่น)  ซึ่งไดเรียบเรียงเปน
บทสวดภาษาไทยลวนพรอมการอธิษฐานจิตโดยตรงไวแลว ดูไดที่ jozho.net   
 
 สําหรับกรรมชาตินี้ท่ีระบุตัวตนได  เชน..  หากเคยทําแทง คุณตองตั้งชื่อ
ใหเด็กกอน แลวนึกคุยกับเขาวา ตอไปนี้ใหจําใหดีวาหนูชื่อนี้ แลวทําบุญเจาะจง
เอยชื่อใหเขาคนเดียว จําไววาเวลาจะทําบุญ คนท่ีทําแทงจะทําบุญใหเด็ก      
ไมจําเปนตองซื้อของเลนเด็กหรือขนมเด็กไปถวายพระ เพราะพระทานใชไมได 
ไมรูวาเอาเซลลสมองสวนไหนคิดกันนะ แลวก็ทําตามกันมาจนเปนประเพณี     
 
 "บุญ" เปรียบเทียบเหมือนเงิน          เราทําบุญใหพระจะเกิดบุญมาก 
ตอเมื่อพระไดนําสิ่งของท่ีเราถวายไปใช เชน.. บาตร จีวร ชุดบวช มีดโกน      
น้ําปานะ อาหาร อะไรก็ไดท่ีพระทานไดนําไปใช และขอนอมบุญนั้นใหกับเด็กท่ี
เราเคยทําแทง แตถาอยากเจาะจงจะทําบุญดวยของเลนจริง ๆ ใหซื้อของเลนไป
ใหเด็กชาวเขา ศูนยเด็กเล็ก มูลนิธิเด็กพิการอะไรแบบนี้จะยังดีกวา เปนสิ่งท่ี
เหมาะสมมากกวา  ( ทําบุญใหหมา-แมว ก็ใชหลักเดียวกันนี้นะครับ ) 
 
 หรือกรณีทํารายสัตวไว ใหนึกภาพของสัตวนั้นเวลาจะทําบุญให  แตถา
สํารวจแลวชาตินี้ไมเคยทําอะไรรายแรง แตยังซวยไมจบสิ้น อาจเปนกรรมท่ีทํา
กับพอแมหรือการลบหลูผูทรงคุณธรรม ท่ีอาจมีภาพภายนอก ท่ีเราไมมีทางรูได
เลยวา.. ทานบรรลุธรรมแลว หรือมีบุญบารมีสะสมไวมากแคไหน   เราควรหมั่น
กราบขอขมาโดยตรง ถาทานไมอยูแลวใหกราบขอขมาขณะสวดมนตทุกวันก็ได   



 

         ขั้นตอนหลัก ๆ ในการทําบุญบรรเทากรรม ผมไดคําแนะนําจากพี่หญิง 
คุณจิราภรณ์ เดวิส เพื่อทําบุญสงถึงเจากรรมนายเวรโดยตรง หลังจากท่ีไดทํา

ท้ังหมดสองเดือน พอวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีสอง เขาวันแรกเดือนใหม ชีวิตผม
เปลี่ยน มีนักธุรกิจใหญติดตอเพื่อสนับสนุน มีผลใหทํางานไดคลองตัว สะดวก 
กวางขวางขึ้น  และตั้งแตวันนั้น ชีวิตก็ดีขึ้นทุกดานอยางมาก   เห็นผลชัดจริง ๆ  
 
 เพราะตัวผูเขียนอยูในบุคคลประเภท.. ทําบุญเยอะ ทํามานาน แตชีวิต
นิ่งมาก ออกแนวตกต่ําดวยซ้ํา  แตพอทําวิธีนี้แลว เหมือนไดรหัส ATM มากด
เบิกบุญของตัวเองมาใชเห็นผลทันตา จึงนํามาเรียบเรียงพรอมแนะนําเพิ่มเติม 
จากประสบการณตรง และความรูธรรมะท่ีไดจากครูบาอาจารยหลายทาน    
โดยเลือกคําอธิบายเพื่อคนทัว่ไปไดเขาใจงาย วิธีท้ังหมดที่แนะนําใหทํา ไมมีอะไร
เสียหาย แตเปนการสรางกุศลครบท้ัง ทาน ศีล ภาวนา ท่ีดีกับคนทุกเพศทุกวัย 
ไมมีอะไรเสียหายหากจะทําตาม ซึ่งวิธีนี้จะชวยคนท่ีกําลังทุกขหนักอีกหลายคน 
ไมตองเดินหลงทางเสียเงิน เสียเวลา บรรเทาทุกข เพ่ิมสุข เห็นผลจริงในชาตินี ้
 
 หากมีครอบครัว มีคนรวมธุรกิจ ควรทําท้ังคู หรือทําไปทุกคนพรอมกัน 
เพราะการรวมชีวิต รวมธุรกิจกับใคร ถาจะไดเสวยสุขก็ตองไดดวยกัน บุญของ
ท้ังสองฝายจะสงเสริมและถวงดุลกัน ทําใหบุญออกผลไดมากหรือไดนอยตามกัน 
เหมือนลงเรือลําเดียวกัน นั่งอยูกันคนละฝงเรือ หากพายพรอมกัน ก็จะมุงตรงไป
ถึงเปาหมายไดแนนอน   แตถาอีกคนไมยอมพาย  เรือยอมเอียง เล้ียวไปผิดทาง    
การรวมชีวิต รวมธุรกิจ ตองทําบุญใหเสมอกัน ตองทําบุญรวมกันเปนประจํา 
  

(บุญ = ประโยชน ทําอะไรเกิดประโยชนมาก  คือ เกิดบุญมาก) 
ทําประโยชน..จึงเกิดเปนบุญ   แลวคอยอุทิศบุญ ใหคนหรือสัตวที่จากเราไป 
พระ(แท)ไมใชเจาหนาที่สงพัสดุใหคนตาย แตเปนแหลงกําเนิดบุญใหญใหเรา 



 

 
 
 
 
 

" บุญแตละดาน อานิสงสตางกัน " 
กอเวรไว ยอมอภัย ลดโทษ บรรเทาได 
เมื่อทําบุญถูกทาง & อธิษฐานถูกธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิธีทําบุญเสริมดวง แก(บรรเทา)กรรม มดีังนี้... 
 
 1.เลือกวัดที่มีพระปฏิบัติดี เพ่ือถวายชุดบวชพระ (ชนิดอยางดีครบชุด) 
พรอมสังฆทานของกินของใช ท่ีตองเลือกซื้อเองใหมท้ังหมด อาจถวายท่ี
มหาวิทยาลัยสงฆโดยไมเจาะจงพระ  หรืออยูกรุงเทพฯ ไปถวายวัดปทุมวณาราม 
เพราะทานมีสาขาวัดอีกประมาณ 60 วัด เวลาถวายอะไรไปถึงวัดนี้จะไมไดใช 
ทานจะกระจายไปวัดอื่น ซึ่งในบรรดาวัดในสายของทาน มีพระดีเยอะมาก 
 
 สระบุรีแนะนําศูนยปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองชีวิต, อยุธยา-วัดมเหยงค 
ชลบุรี-หลวงพอปราโมทย สวนสันติธรรม, เชียงใหม-วัดถ้ําผาปลอง, อุดร-วัดปา
บานตาด มีอีกหลายวัดท่ีหาพระดีไดอีกเยอะ พระดีดูไมยาก สังเกตจากวัดจะดู
เรียบงาย ไมมพีุทธพาณิชย มักเนนการเจริญสติ การภาวนาเปนหลัก  
 
ของท่ีถวายพยายามอยาซื้อตามรานสังฆทานท่ีไมไดมาตรฐาน  บางทีผาใสไมได 
บาตรใชไมได ของดีใชไดจริงจะคอนขางมีราคา จีวรเนื้อดีท่ีถูกตองตามวินัยมี
จําหนายท่ีวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101  ความประณีตในการเลือกของถวาย     
มีอานิสงสใหญ กวาการสัก ๆ แตซื้อถวาย  
 
 ถวายของพระอยาตั้งจิตอยากไดบุญ แตใหเนนวาอยากทํานุบํารุงพระ
ศาสนา อยากใหพระทานไดใชของท่ีดีตอสุขภาพ   ดีตอการใชชีวิตของทาน    
ยิ่งเกิดประโยชนตอพระ (ดี) เทาไหร จะยิ่งเกิดเปนบุญมากเทานั้น  ตั้งจิตถวาย
ของใหเปนสวนกลางของสงฆ โดยนอมนึกจินตนาการวาพระพุทธรูปตรงหนา 
เสมือนพระพุทธเจาองคจริง ทรงประทับนั่งอยูเปนประธานในการรับ แลวสงฆ
ตรงหนา รวมท้ังวัดนี้เปนตัวแทนรับของท้ังหมดแทนสงฆท้ังปวง(ท่ีมีในโลกนี้)  
อยาเผลอเจตนาตั้งใจเพื่อถวายวัดนี้ พระรูปนี้เทานั้น อานิสงสจะนอยลงมาก 



 

 2.ติดตอจองถวายเพล รพ.สงฆ 9 รูป โรงพยาบาลสงฆจังหวัดไหนก็ได 
พรอมทําบุญคาเลือดคายา รวมท้ังหมดประมาณหารอยบาท  : ถาตักบาตรเปน
ประจําดวยจะยิ่งดี ถาคิดวาวัดแถวบานไมมีพระนาเลื่อมใส ก็ตื่นมาทําอาหารให
พอแมตัวเองกินกันบางเถอะ บุญใหญเหลือคณา หาทําท่ีไหนไมไดอีกแลว  
 

 3.ปลอยสัตวกําลังจะถูกฆา เชน.. ปลาในตลาด หรือรวมไถโคกระบือ 
ทําบุญเคร่ืองมือแพทย สรางตึก ถวายยาพระอาพาธ ท่ีโรงพยาบาลวิชัยยุทธจะมี
กองทุนสงฆอาพาธ มีพระแวะเวียนมารักษาทุกวัน ชวงเชา ชวงเย็น จะมีเปด
โอกาสใหประชาชนท่ัวไปเขาไปปดบัญชี เชน.. สอบถามเจาหนาท่ีวาวันนี้มีพระ
มารักษากี่รูป และขาดปจจัยมีคนมาปดบัญชีหรือยัง ถายังคุณสามารถปดบัญชี
รักษาพระท้ังหมด เฉพาะวนันั้นซึ่งเขาจะทําปดเปนวันไป เลือกเทาท่ีเราพอทําได 
  

 อานิสงสท่ีเรารักษาพระอาพาธ 1 รูป ถาเปนพระปฏิบัติดี จะมีอานิสงส
ยิ่งกวาปลอยปลาเปนลาน ๆ ตัวซะอีก  : โรงพยาบาลอื่นท่ีมีกองทุนสงฆ ลอง
ถามเจาหนาท่ีดู วารวมปดบัญชีการรักษาในแตละวันไดหรือไม แตถาทุนนอย   
ใหรวมไปตามศรัทธา บุญสําคัญท่ีใจ ไมใชจํานวนเงิน วันนี้มีนอยทํานอยแตพอดี 
ขอแคทําประจําจนจิตชุมไปดวยการสละ วันหนึ่งจะมีมาก ไดทํามากขึ้นไปเอง 
 

 4. ทําบุญแลวแตศรัทธากับมูลนิธิตาง ๆ  เชน..  ชัยพัฒนา ท่ีเหมือน
เราไดทําบุญกับในหลวง    ถาเคยทําแทงควรเพิ่มมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กดวย       
เลือกมูลนิธิใหหลากหลาย และควรรวมเผยแผธรรมะท่ีถูกตองจะดีมาก  
 
 5.ตั้งใจรักษาศีลหาใหดีที่สุด พรอมสวดมนตอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
แนะนําบทสวดภาษาไทยเพื่อบรรเทากรรม ดูท่ี jozho.net และทําสมาธิอยาง
นอยวันละ 10 นาที : (ทําสมาธิไมเปน โหลดสมาธิดอกไมไปทําตาม งายมาก) 

ทําสมาธิคือหาสิ่งมาคิด มาระลึกจนจิตสงบ ไมใชบังคับใหจิตสงบ หามคิด 
(กําลังเรียบเรียงวิธีทําสมาธิแบบงายสําหรับฆราวาส โปรดติดตาม) 



 

การทําบุญขอ 1-4 ทําอยางนอย 2-3 ครั้งติดตอกันทุกอาทิตย หรือทุก
เดือน และถามีกําลังทําใหเปนประจําไปตลอดชีวิตจะดียิ่งขึ้น ( ตองมั่นใจดวยวา
พระดี วัดดี )  ขณะถวายสังฆทานชุดบวช ใหบอกพระวาเราตั้งใจอุทิศใหเจา
กรรมของเราโดยตรงเทานั้น ( หากรูชื่อแนชัด หรือตั้งชื่อใหเด็กท่ีเคยทําแทงแลว 
ใหทําบังสุกุลตายสงโดยตรง ) บุญท้ังหมดที่ทํามาท้ังการนั่งสมาธิ สวดมนตทุกวัน 
ตลอดเวลา 2-3 เดือน หลังจากทําเสร็จแลว ในบทสวดไทยลวนท่ีแนะนําจะมี
การอุทิศใหเจากรรมนายเวรโดยตรง คืออุทิศใหเจากรรมนายเวรอันดับตน ๆ 
ขอใหมารับและไปเกิด ขอใหอภัยดวย อยางท่ีบอกไวตั้งแตแรก 
 

การจองถวายเพล รพ.สงฆ  ใหนําใบเสร็จท่ีจองมาเผาตรงเวลาพระสวด
อนุโมทนาคือ 11.00 น. และกรวดน้ําทันที การกรวดน้ํา ในศาสนาพุทธไมมี     
มีแตในศาสนาพราหมณ แตเราถือวาเปนกุศโลบายท่ีดี ไมตองยึดถือมากจะเปน
พุทธหรืออะไร ถาดีแลวทําไปเถอะ  

 
ถามวาการกรวดน้ํานี่ไมดีอยางไร  ถึงจะไมมีในพุทธก็จริง แตทําแลว

มันดี ซึ่งระหวางทําจิตคนเรามันอยูกับน้ํา จิตนิ่ง พอนิ่งแลวบุญจะไปถึงไดงาย 
แลวถาเราไปกรวดใตตนไมใหญ เชน.. ตนโพธิ์ ตนไทร ตามความเชื่อโบราณ 
ทานถือวามีพระแมธรณี มีเทวดารักษาตนไม ทานเปนพยานรับรู และสงตอใหได 
ใบไมนอกกํามือแตมีประโยชน บางลัทธิ บางแหงตอตานเรื่องการกรวดน้ํา
เหลือเกิน ซึ่งไมเขาใจวาสิ่งดี ๆ จะตอตานทําไม ??  

 
การทําบุญทั้งหมด เมื่อทําเสร็จแลวใหกรวดน้ําใหเจากรรมนายเวร

แบบเจาะจงคนเดียวหรือแบบไลลําดับลงมา  เอยปากหรืออธิษฐานวายังไม
แบงปนผูใด ขอใหเจากรรมในอันดับตน ๆ ไดรับกอนเทานั้น   ซึ่งบทสวดมนต
พิเศษจะมีการอธิษฐานจิตขอขมากรรมและอุทิศบุญแบบเจาะจงใหแลว  



 

ตองทําสมาธิและสวดมนตติดตอกันหามเวนแมแตวันเดียวเปนเวลา 3 
เดือน  ถาหยุดวันไหนเริ่มนับหนึ่งใหม ครบกําหนดแลวควรสวดตอไปตลอดชีวิต 
ถาจําเปนตองหยุด ใหหยุดติดตอกันไดไมเกิน 3 วัน การสวดมนต ถาไมมีเวลา 
เอามาอานในใจก็ได ผลคือผลทางใจ หากยังไมพรอมสวดออกเสียง ก็ไมเปนไร 
แตถาสวดออกเสียงได จะดีมาก  สําคัญที่สุดคือ.. สวดแลวตองมีสติ ไมขาดสติ 
รับรูความหมาย เขาใจในบทสวด นอมจิตตามสิ่งที่สวดไปดวย    

 
บุญเหมือนอาหารท่ีเราขาดไมได ตองกินทุกวัน ไมอยากเจอเรื่องเฮงซวย

ถาโถม  ตองเติมพลังบุญทุกวันใหมากท่ีสุด  การทําบุญถูกทางทําใหชีวิตดีขึ้น 
รับประกันเห็นผลทันตาชาตินี้แนนอน  หลักของพุทธศาสนาคือ..  ดวงจะดี 
เพราะทําความดีเทานั้น!!   ย้ําวา การสวดมนต ถาขาดสวดไป ไมไดทําใหเกิด
ความเสียหาย หรือสงโทษกลับมา   

 
มีหลายคนทําตามแลวขี้เกียจหยุดสวดไป ปรากฏของหาย เจอเรื่องซวย 

แลวกลับมาตอวา ทําไมพอหยุดสวดแลวชีวิตแยลง การสวดมนต เหมือนกับการ
ออกกําลังกาย การกินอาหาร คุณทําเปนประจํา คุณกินอาหารตรงเวลาทุกวัน 
คุณก็จะแข็งแรง ไมเจ็บปวย คุณไมออกกําลังกาย ไมกินอาหาร  รางกายคุณก็
ตองออนแอ ไมมีใครมาทํารายคุณหรอก  

 
ยิ่งคุณอธิษฐานจิตแลววาจะทําความดีใหเขาเพื่อลดบรรเทากรรม สัญญา

กับเขาแลวกลับไมทํา เรื่องไมดีเขามาหา อันนี้คุณทําตัวเอง สละเวลาสวดมนต
วันละไมกี่นาที ถาทําไมได อยาหวังมีความสุขเลย เพราะความสุขจะเกิดได
เพราะความขยันทําส่ิงดีๆ ของเรา : ผมเห็นคนดวงซวย คนชีวิตแยๆ รอยท้ังรอย 
ทําตัวเองท้ังนั้น  มีบันไดใหกาวขึ้นมา บอกใหเดินมาซิ ไมยอมเดิน หยุดอยูกับท่ี 
บางทีถอยหลังดวย เอาแตแหกปากรองเสียงดังวา.. ทําไมฉันไมไปไหนซักท ี!!  



 

สําหรับคนท่ียังไมพรอมเรื่องทุนทรัพย เพราะชุดบวชอยางดีเต็มชุด 
คอนขางแพงพอสมควร  ใหเริ่มจากการสวดมนตภาษาไทยไปกอน ( ดูท่ีหนังสือ 
หรือเว็บไซต หัวขอบทสวดภาษาไทย )   และทําบุญเล็กนอยเทาท่ีทําได       
แตหมั่นทําใหเปนประจํา เชน.. ตักบาตร  หยอดตูทําบุญแมเพียงบาทสองบาทก็
ยังได  ซึ่งมีตูทําบุญมากมายอยูท่ัวไป  ท้ังมูลนิธิ ถวายวัด ปลอยโค ถึงทํานอยแต
ถือวามีสวนในบุญนั้นไปดวย   

 
หรือการรวมทําบุญในงานบวช รวมเปนเจาภาพชุดบวชไดงาย ๆ (ควรดู

คนที่ตั้งใจบวช อยากเปนพระจริงดวยนะ) อาจทําบุญสมทบกบัมหาวิทยาลัยสงฆ  
ท่ีหากยังทําท้ังชุดคนเดียวไมได ใหสมทบทุนไปกอน 10-20 บาท ก็ถือวาไดทํา  
อยารอใหมีเงินกอนแลวคอยทําบุญ แตใหทําตอนยังมีนอยๆ เริ่มทําแตพอดีเทาท่ี
สละไดไมเดือดรอน ไมเบียดเบียนตน  แลววันหนี่งจะมีเงินทําบุญใหญไดเองครับ 

   
บางคนมีเงินไมพอ ก็ไปบอกบุญกับญาติ เพื่อน ผูรวมงาน คนแถวบาน 

แลวรวบรวมมาจนไดครบชุดบวช 1 ชุด แลวนําไปถวายพรอมกัน เปนวิธีเริ่มตน
ท่ีดี   และถาพอมีกําลังทรัพยแลว ใหทําเต็มท่ีแบบท่ีแนะนําไวดานบน ย้ําวาการ
ทําบุญทั้งชุดบวชและอื่น ๆ  ตองดูดวยวา เปนวัดท่ีปฏิบัติดีไมมีคําสอนผิดเพี้ยน 
ไมเปนลัทธิท่ีภายนอกเปนพุทธแตกลับสอนผิดหลักศาสนาพุทธ  

 
สํานักไหนที่โดนคนโจมตีมาก ๆ เวนไวกอนก็ดี  หลักของพุทธคือ อะไรท่ี

ทําแลวไมสบายใจหรือสงสัย ควรเวนกอน  ใหตรวจสอบศึกษาจนมั่นใจ       
การทําบุญแบบกระจายวัด ไมเลือกเจาะจงที่ใดโดยเฉพาะ เปนการลดความเสี่ยง
ท่ีดี   จีวร บาตร ใหเลือกของดีหนอย ไมอยางนั้นถวายไปพระไมไดใช  

 



 

วัดท่ีแนะนําวาไมควรเสี่ยงไปทําบุญดวย เพราะโอกาสจะเจอพระดี
คอนขางยาก คือวัดท่ีชอบเอากิเลสมาลอคนเขาวัด  วันสําคัญทางศาสนาแทนท่ี
จะมีสิ่งมงคล มีความสงบ กลับเต็มไปดวยมหรสพอึกทึกครึกโครม วัดกําเนิด
ขึ้นมาเพื่อกําจัดกิเลสใหคน ไมใชพอกพูนใหมากขึ้น อางกุศโลบายอะไรก็อางไป 
แตเทาท่ีผมเห็นพระผูปฏิบัติดี เกจิอาจารยสายวิปสสนาท่ีปฏิบัติจนกระดูก
กลายเปนพระธาตุ ซึ่งเปนสัญลักษณหนึ่งของพระผูทรงธรรม  ไมมีใครทํากันซัก
รูปเดียว    นอกจากวัดที่กลาวมา ยังรวมถึงวัดท่ีมีปลัดขิก พระพิฆเณศ ตะเคียน 
กุมารทอง ราห ูหรือมีสิ่งนอกศาสนาพุทธดวย  (รวมถึงการใบหวย ดูดวง ฯลฯ)  

 
เราไมไดตอตาน เพราะบางวัดท่ีมีของเหลานี้อาจมีพระดีอยูจริง ๆ แต

เพื่อประกันความชัวรของเรา บางทานมีทุนนอย เวลานอย อยากแกกรรมให
ตัวเอง ก็ควรเลือกวัดท่ีดีท่ีสุด อยางนอยวัดท่ีมีสิ่งนอกศาสนา เราไมอาจบอกได
เต็มปากวานี่เปนวัดของชาวพุทธ(แท) แลวคุณจะถือวาถวายใหสงฆของพุทธไดไง 
พระสงฆ ไมไดหมายถึงคนหมเหลือง แตหมายถึงบรรลุธรรมนะครับ พระสงฆแท
ท่ีเปนเนื้อนาบุญ จะไมเอาของนอกศาสนามาใหบูชาเด็ดขาด... ย้ําวาเด็ดขาด!! 
(การบูชาเทพศาสนาอื่นแบบยึดเปนท่ีพึ่ง.. ไมผิด แตจะขวางทางบรรลุเปนอริยะ) 

 
สําหรับคนท่ีกําลังมีปญหาชีวิตหลายดาน  สิ่งแรกท่ีตองทําคือ.. ดึงใจ

กลับมาใหได เพ่ิมแสงสวางความปลอดโปรงในใจใหได อยาเฝาคิดถึงปญหาและ
อดีตท่ีผานมาแลว  ชีวิตเราก็แคนี้ทุกอยางสุดทายเราตองท้ิงหมดเมื่อถึงเวลาตาย 
เราไมมีอะไร และไมเคยเสียอะไรไปจริง  แตสิ่งท่ีจะอยูกับเราและใหความสุขได
คือ.. "บุญและความดี" เทานั้นครับ  อยาพยายามคิดแกปญหา ขณะท่ีกําลัง
เครียดหนัก ใหออกไปเดินเลนไกล ๆ   จะสวนสาธารณะหรือในหางก็ยังได     
นั่งรถไปไกล ๆ  ปลอยใจสบาย ๆ  ใหคลื่นสมองสงบกอน แลวคอยกลับมาคิดวา 
จะแกไขปญหาอยางไร   อยารีบ ใจเย็น ๆ  ไมมีคําวาสายไป  



 

เปดเพลงบรรเลงฟง  ออกกําลังกาย เปดธรรมะงาย ๆ ฟง  อยาอยูนิ่ง
อยาอยูในท่ีแคบ   มีตัวอยางท่ัวโลกใหเห็นตลอดมาวา.. คนท่ีประสบความสําเร็จ 
ลวนเคยลมเหลวเจ็บหนักมาแทบท้ังนั้น  สวนใหญมักตองลมครั้งใหญกอนเสมอ
กอนท่ีจะฟนตัวมาประสบความสําเร็จได     ความเจ็บหนักของเรา เหมือนการ
ใชหนี้กรรมคร้ังสุดทาย กอนจะเปลี่ยนชีวิตไปอีกดาน  เขามาทวงหนี้ก็ยอมชําระ
หนี้ดวยใจสํานึกผิด  แลวไมนานทุกอยางจะคอยดีขึ้นเอง 

 
ขอเพียงอดทน ทําใจผองใสอยูเสมอ  จิตท่ีผองใส จะดึงคนดีและสิ่งดี ๆ 

เขาหา   ถายังอมทุกข  ใหสังเกตวามันจะซวยหนักขึ้นเรื่อย ๆ  และถาตายขณะ
เปนทุกขก็ตกนรกอยางเดียวนะครับ  ลองโหลดเสียงจูงสมาธิดอกไมแลวทําตาม  
จะชวยไดมากในชวงแรก พยายามลืมเรื่องผิดหวังและปญหาไปกอนชั่วคราว  
ปลอยสบาย ๆ  หยุดทุกอยางเพื่อใหเวลาตัวเอง  ออกไปทําอะไรท่ีไมเคยทําบาง  
ใหอาหารปลา หรือเอาเศษขาวใหหมาจรจัด 

  
อีกสิ่งท่ีเปนบุญใหญแตทํางายสุด คือ.. การใชชีวิตอยูกับพอแมหรือ

ครอบครัว  กอดหอม บอกรัก แสดงความหวงใยกับพอแม และคนในครอบครัว  
รวมกันทํากับขาว ทําความสะอาด  ทําดีกับพอแมและคนในครอบครัว เปนบุญ
ใหญ ไมตองใชเงิน แตหลายคนกลับมองขาม   มีปญหาคิดจะตายอยางเดียว 
ไมเคยคิดถึงพอแม คุณลองกลับไปกอด กราบเทาทานซักครั้งก็ยังดี บางทีสิ่ง
เหลานี้จะทําใหคุณคิดได ถาไมมีพอแมใหกอด ก็กอดแฟน กอดเพื่อน        
ไปเที่ยวใหสบาย ไปถือศีล หรือตระเวณทําบุญที่ใชเงินไมตองมากซัก 7 วัน  

 
ขอใหทุกทานผานปญหาชีวิตไปไดดวยใจเปนท่ีมุงมั่น ลองฟงเพลงกรรม 

แรงใจ หรือเสียงอานเรื่อง.. แววเสียงสวรรคอีกหลายรอบ จะเห็นโลกนี้เปนแค
มายาจริง ๆ   ซึ่งจะชวยเสริมใหปลอยวางและมีแรงฮึดกลับมาสูกับสิ่งท่ีเผชิญได   



 

ทุกขหนักแคไหนฆาตัวตายไปก็เทานั้น ฆาตัวตายแลวจะกลายเปนผีท่ี
เหมือนคนฝนรายอยูตลอดเวลาแตตื่นไมได มันทรมาณกวาการมีชีวิตอยูอีก      
มีชีวิตอยูยังไปเท่ียว ไปกินของอรอยได แตเปนผีท่ีฆาตัวตายนี่หมดสิทธิ์เลย และ
เปนบาปท่ีสุด อยาคิดวาโลกหนาไมมีจริง 

 
การรักษาศีลหา การทําความดีในทุกดานอยางสม่ําเสมอใหมากท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได  ปญหาทุกอยางจะแกไดงายขึ้น   ทุกขในชาตินี้หนักแคไหน ขอให
คิดเผื่อถึงชาติหนา วาถาไมอยากเจอแบบนี้หรือหนักกวานี้อีก ตองรีบเรงทําบุญ 
สวดมนต ฟงธรรม ทําความดี ซะตั้งแตวันนี้ ตราบใดยังมีลมหายใจ ยังไมมีคําวา
สายไป  เราทุกคนสามารถเลือกเกิดในชาติหนาไดเสมอวา อยากเกิดมาสุขสบาย 
หรือเปนอยางไร อยูท่ีเราทําวันนี้ไวอยางไร สะสมบุญกุศลไวมากแคไหน เศรษฐี
และคนที่มีความสุขหาไดไมงาย เพราะการอดทนทําความดีใหตอเนื่อง มันทําได
ไมงายเชนกัน   เปนกําลังใจใหทุกทานผานปญหาและบรรเทากรรมของตนได
โดยไวนะครับ..  ทองไววาจะพนทุกขได ตองผานทุกขกอนเทานั้น 

    
เรื่องชาติหนา ตางชาติเขาพิสูจนจริงจังจนยอมรับแลว ทั้งการสะกด

จิตระลึกชาติ ทั้งเดินทางทั่วโลกเพื่อพิสูจนมากกวาพันคน จนแนใจวาการ
กลับชาติมาเกิดมีจริง หนังสือเลมนี้ไมไดบอกใหคนคิดถึงแตเรื่องชาติหนา แต
แนะนําใหคนทําดีใหถูกทาง และมีความสุขตั้งแตชาตินี้ ซึ่งจะสงตอความสุขไป
ถึงชาติหนาอีกหลายชาติ เพราะโอกาสทําดีไดสูงสุดมีแคตอนเราเปนมนุษยและ
ไดพบพระพุทธศาสนาเทานั้น  สุดทายนี้.. ขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรง รุงเรือง
ในทางท่ีเปนกุศล เจริญท้ังทางโลก และ ทางธรรม แกปญหาทุกอยางไดโดยงาย
ดวยใจท่ีเปนสุข เราพนทุกขไดแน แคอดทน & ทําดีพอ...  โชคดีทุกทานนะครับ  

 
โจโฉ เสียงธรรม : ชมรมผลดี  



 

 
 
 
 
 

 
 

 " กราบอนุโมทนาทุกทาน "                                                                                           
ที่รวมสนับสนุน  เผยแพรสื่อคุณธรรมทุกชุด                                    
เพราะทุกวินาทีที่ผาน อาจมหีนึ่งใจทีก่ําลังทรมาน                            

กับทุกขที่ตองเจอโดยหาทางออกไมได   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

"ทําดีอยารอใหพรอม ถารอพรอมจะไมไดทําดี" 
ชีวิตการงานลมเหลวหรือเคยเลวแคไหน เรากลับตัวเริ่มตนใหมไดเสมอ 

ศึกษาธรรมะคือเรียนรูความจริง แตยังทําตัวทันสมัย มีความสุขทางโลกได  
 

 เคยสงสัยบางไหม??  ขยัน ตั้งใจทําดี แตยังจน-ลมเหลว หรือรวยไดแตก็ไม
มีความสุข  ทําความดีก็เหมือนเลนหุน เงินเทากันอาจไดกําไรตางกัน อยูท่ีใครจะรูขอมูล
ถูกตองกวากัน ขอเพียงฟงธรรม(ที่ถูกตองและถูกจริต)วันละไมกี่นาที จะไดเห็นทางลัดสู
ความสุขและความสําเร็จในทุกดาน การฟงธรรม/สวดมนต-สมาธิ ชวยคลื่นสมองสงบ    
สงใหจดจําเขาใจลึกซึ้งจึงแกปญหาดีขึ้น ผลพลอยไดทําใหสุขภาพด ีผิวสวยดวย  ฟงธรรม
ประจําจะสรางภูมิคุมกันความซวยและความทุกข     ทําใหรูจักทําบุญถูกทาง ซึ่งเปนที่มา
ของความรวย คนรักดี การงานดี สิ่งแวดลอมดี   ขยันเรียนแทบตายเปนสิบป เอามาใช
ประโยชนหรือดับทุกขไมได แตธรรมะชวยไดทุกเรื่อง กลับอางเสมอวา..... “ไมมีเวลา”   
ทุกวินาทีจะมีคนพึ่งตายและกําลังจะตายอยูท่ัวโลก นับรวมตอวันมีคนตายมากกวาแสนคน  
อยาม่ันใจวาพรุงนีจ้ะไมถึงคิวของคุณ หรือคนใกลตัว!!   
 
 
*พิเศษโหลดฟรี เสียงอานเชิงคุณธรรม!! 
  

ภาษาและเพลงประกอบทันสมัย เหมาะกับคนทุกวัยแมไมชอบฟงธรรมะมากอน 
เชน.. เรื่องสั้นใหแงคิด  เพลงคุณธรรม ฯ  แกไขปญหาชีวิตและความรักดวยหลักกรรม  
หลักปฏิบัติธรรม-การทําสมาธิ   เรื่องตางมิต ิระลึกชาติ นรก สวรรค แบบไมงมงาย ฯลฯ 

        
ความเกงและฮวงจุยหรือจะสู..  "แรงกรรม"   หากพนักงานเขาใจธรรมและ

ทําบุญประจํา จะสงเสริมใหกิจการรุงเรือง ปกครองงาย ไมสรางปญหาใหเหนื่อยใจ  
ธรรมะมีสองระดับคือ หลักของฆราวาสที่ทําใหประสบความสําเร็จทางโลกแบบมีความสุข
ไดจริง กับธรรมะของนักบวช ที่มุงพนทุกขและตัดขาดจากทางโลกโดยสิ้นเชิง  แลวคุณจะ
รูวา.. "ธรรมะท่ีถูกระดับเทานั้นคือคําตอบของทุกปญหา" 



 

สื่อคุณธรรม หนังสือ/ซดีี  กิจกรรมบุญ  
ดูรายละเอียด และติดตามทั้งหมดไดที ่

www.jozho.net 
Facebook : โจโฉ เสียงธรรม  ,  YouTube : คุณโฉ 
 (หรือพิมพ…  โจโฉ คนหาใน Google ไดเลย) 

 

รวมสมทบเพื่อผลติสื่อคุณธรรมไดตามศรัทธา 
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